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 ןוָאקרוט סַאנָאי

 ןעוועג סע זיא יוזא
 (עשראוו ןברוח)-

 ראפ טמסיטשאב ןיא ךוב םענופ הסנכה יד

 םוטנדיי ןשילױּפ םענופ טעברא-ספליה רעד
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 װַאקרוט סַאנָאי

 ךיײר ַאליפָאעט ןופ ועגנונעכײציַָאטעג טימ

 (זירַאֿפ) ןעב .י ךרהד טנכײצעג עליה
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 ןכרוד ןבעגעגסיורא

 עניטנענרא ןיא ןדיי עשיליוּפ ןופ דנאבראפ-לארטנעצ

 1948 ,סערייא סָאנעוב
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 רבחמ םענופ טרָאוװ א
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 מט 5 אהניא

 תודה היד היה טיד הוד דוד חס יז --- --- בייהנֶא רעד

 תתיי הד הוה טוה הוד טז ןשד דוד חרזמ ףיוא שראמ רעד

 יד תשד טז טחח הוה החח החה ךחח דוד עשראוו ןיא קירוצ

 היד טי היט חד חד היחז ךד עשראוו ןיא ןשטייד יד

 ייד הוד הייד טדד החח הקחח ההיה החחח ןתתה ןייד די טארנדיי רעד

 היד היד טוה היד היד היד היד יד יד יד ףליהניילא עשידיי

 היה הרד החה ךייד טשד יד עשראוו ןיא םיפרשנ ןוא םיטילּפ

 תייי תהי היחד שה הדה טי רעביירש ןוא ןטסיטרא עשידיי

 טי יי א ר א ר א א ?גנונעדרָא עיינ , יד

 א ר א א א א א א אב ייצילַאּפ עשיריי

 יי א א א א היד דוד = == ?לטנציירד , סָאד

 ראי א א א א א יא הסיפת עשידיי יד

 יי א א טא א א א גנולייווראפ ןוא רעטאעט

 = יי ר טו א א עיצאזינאנרַא רוטלוק עשידיי

 טי א ר א א א א א עיצאדיווקיל רעד ברע

 -- -- ווָאקַאינרעשט םַאדַא .שזניא ןופ דרָאמטסכלעז

 עא ירא  אעאאטעא טאטעס אטא טעאאטא  טטאאסטאטאא ריי
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 28 שט1

 ָאטעג רעוועשראוו ןופ הסיסג יד

 א א ר א א א א ר רבא ראה ץַאלּפנַאלשמוא

 == == == -- ףליהניילא רעשידיי רעד ןופ ףוכ רעד

 22 יש שש האש יא טאש יט יד = == = --- באש ןיא

 -- -- -- ץַאלַּפנַאלשמוא ןפיוא שרַאמ ןוא עיצקעלעס

 =יז שײה ך-- -- קצָאװטָא ןיא ?טדרַאהנייר ץאזנייא ,

 == == == -= רעדניק ערעזדנוא ןעועטַאר זומ ןעמ

 היה הי ששה ךחח הוד = - ןּפָאש עניילק ןופ עיצאדיווקיל

 תהיה החח היחה היתה ההחה היה החד ךדח ָאמעג ןיא "?לסעק , סָאד

 היה ךה ךחה ךײד דײח += ענלימ ףיוא שינעטלעהַאב ןיא

 וויטקא טרעוו (בָאשז) עיצאזינאנרָא-ספמאק עשידיי יד

 היה תחזה היט חד יד תודה יח == -= .גנוסאפרעטרעוו

 ןעלזניא-ָאטעג יד ףיוא ןבעל קָאד

 היה טישה הישח טײז שדה יה == --- רעיֹומ טייז רענעי ףיוא

 ןילטייצ ןנחלא ןופ טיוט רעד

 -- -- -- דנאטשרעדיוו רעטנּפָאװאב רעטשרע רעד

 יה היד הוה יחד טו -- -- ָאטעג ןיא עזױּפ-םעטָא ןַא

 שה השח דדחח חשד היד חיה היה דײח == -= רעקנוב רעזדנוא

 הייד חד החח הוד החה הוד הוד ךײ- += --= ןַאקלּוװ ןפיוא

 היה יה הוד טוה יח היחח החח טייל הלחמ ליד ןהעש עטצעל יד

 היה היט ךחח טחח הוה הדסה רחה הוס דח= רעטסיגער- עמענ

 "םוטנדיי עשיליוּפ סָאד , עירעס-רעכיב רעד ןופ המישר
 הי הייש החה היט השש חז היה הוה -= == ןעמיטש-עסערּפ



 ס 3 עד ב ַא ן{ק יל ײה ם ע ד

 רעטסעװש ייװצ עגיײמ ןופ

 ,װַאקרוט הרש ןוא לחר

 רעצמוקעגמוא ןענעז סנגב397 עגנוי סגע+צעװ

 ךענגָאילימ ןפ סנבעל יד טימ ועמאזוצ--

 גרעמאט זאג עשיצַאנ יד יא --סישודק

 ךוב עטיזָאד סָאד טעמדיװעג זיא

 ר עדדנוא ןופ ןברוחס סצד ןגעצ

 .ע ש ר א װ ט ָאט ש - ם ײ ףה





 רעד ךרוד ןרָאװעג טיירפאב ןיב ךיא יוװ ,רָאי ייווצ דלאב ןיוש
 ןיא טשינ רעמ בעל ךיא יװ ,רָאי ייווצ דלאב ןיוש .יימרא רעטיור
 ןוא .ראפעג"טיוט ןוֿפ זָאכיסּפ ןקידנעטש ןרעטנוא ,דחּפ ןקידנעטש
 ידכ ,ןיירא טנאה ןיא רעדעפ יד ןעמענ טנַאקעג טשינ ךיא בָאה ךַאד
 ןרָאי עגנאל ןופ ךשמ ןיא בָאה ךיא סָאװ ץלא סָאד ןבעגוצרעביא
 .ןעזעג ןוא טבעלעגרעביא ,טכאמעגכרוד

 "רעד טשינ סע ויא ,ןָאטעג טשינ טציא|זיב סָאד בַאה ךיא םיוא
 רעד ןופ ןעיירפאב ןוא ןעלסײרטּפָא טלָאװעג ךיז בָאה ךיא לייוו ,ראפ
 .ןעגנובעלרעביא ןוא ןשינעעשעג עלא יד ןופ טייצ רעלופראמשַאק
 "יא ןוא ןשינעטשעג יד ןופ .חביס יד ןעוועג זיא סָאד טשינ ,ןיינ
 ןוא טלסײרטענּפַא טשינ ךָאנ םויה דע ךיז ךיא בָאה ןעגנובעלרעב
 -כָאנ רימ טעװ סָאד .ןָאט טשינרַאנ סע ליוו ךיא ןוא .טיירפאב טשינ
 .ןבעל ןיימ ןופ ףוס ןזיב ןייג

 "ראפמוא עניימ ןופ םוקמוא םעד ןסעגראפ ןעד ךיא ןַאק יוװ ליײוװ
 "ראפ ךיא ןַאק יו ?עלהרש ןוא עלחר רעטפעווש ערעייט ,עכטלסעג
 ?ןליוּפ ןיא החּפשמ רעטנייווצראפ ןיימ ןופ ףוס ןשינארט םעד ןסעג
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 ןוא רערעל ,םירבח ןוא טניירפ ערעייט עניימ ןסעגראפ ךיא ןַאק יו

 ןוא טכַארברַאפ ןעמַאזוצ ןרָאי עגנַאל בָאה ךיא עכלעוו טימ ,םידימלת

 ןסעגראפ ךיא ןָאק יוװ !?רעצ ןוא דיירפ ןופ ןהעש טבעלעגרעביא

 ןופ ןדיי ןענָאילימ יד --- ,םלוע-רעטַאעט ןשידיי ןראברעדנווז םעד

 "עג ןבָאה רימ עכלעוו ,עטיל ןוא ןלױּפ ןופ ךעלטעטש ןוא טעטש יד

 יז ייב ןטירטפיוא ערעזדנוא תעב ןטונימ עקידיירפ ליפ ױזַא ןבעג

 "אב ןוא טריריּפסניא זדנוא --- טייז רעייז ןופ -- ןבָאה עכלעוו ןוא

 יידרעטייוו וצ לומיטפ א זדנוא ןבעגעג ,טעברא רעד ןיא טרעטסיײנ

 !גנופאש רעק

 ךיז ןטלאהּפָא ןופ הביפ יד ןעוועג טשינ זיא סָאד ךיוא רעּכַא

 עכָאּפע רעטסשיגארט רעד ןופ ךעלטעלב עקיטולב יד ןשימוצפיוא

 .עטכישעג רטודנוא ןיא

 -ימיונ יד וצרעד ךָאנ טלעפ סע זא ,ןטלאהעג ךאפנייא בָאה ךיא

 : .ויטקעּפטרעּפיטײצ עקיט

 "רעביא ןוא ןעזעג בָאה ךיא סָאװ ,םעלא ןגעוו ןלייצרעד וצ ידכ

 ןוא םקנּפ ןקירעיורט יוזא| זדנוא ראפ םעד ןענעפע ךיא זומ ,טבעלעג

 ןענעז ךעלטעלב עלא טשינ ןוא .לטעלב א ךַאנ לטעלב א ןשימפיוא

 ןטײזױטָאש ךיוא ןכָאה ךעלטעלּב יד .עשיאָארעה ןוא עקיטכיל ךָאד

 רעזדנוא ןעוועג זיא סע יװ טקנוּפ ,ןטסארטנַאק טימ לופ ןענעז ןוא

 רעוועשראוו ןיא -- עיצאּפוקָא רעשטייד רעד רעטנוא ןבעל ץנאג

 -עטלעהאב יד ןיא יצ ,ןרעגאל יד ןיא ,דנַאטשפיוא ןתעּב יצ ,ָאטעג

 .טייז רעשירא רעד ףיוא ןוא (סרעקנוב) ןשינ

 "רָאפ טימ ןפערט וצ ךיז ןעמוקעגסיוא לָאמנײא טשינ זיא רימ

 "עלרעביא עניימ טנאקאב ןענעז'ס עכלעוו ,טניירפ עניימ דצמ ןפרווו

 בינ ךיא יאמלח ,טפאשרעה רעשיטסירעלטיח רעד רעטנוא ןעגנוב

 גייוושראפ ךיא יאמלח ,טייקכעלטנפע רעד רעביא טשינ ץלא סָאד

 ןסעגראפ רערָא ןגיוושראפ טשינ ןרָאט סָאװ ןדַאזיּפע ןוא ןטקאפ

 | : .ןרעוו

 ןיִב ןעגנורעדליש ןוא ןעננובעלרעביא עניימ ןבעגרטביא ןטימ

 ךיִז טָאה סָאװ .,דיי רעדעי .ןשאררעכיא וצ םענייק ןפיוא טשינ ךיא
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 ןוא לטיּפאק שינארט :ןייז ךיז טימ טנָארט ,טעװעטארעג סנ .יִּפ לע
 -נא רעד ןופ "רעלענַאיצאסנעפ , ךוא רעסערג זיא גנובעלרעביא ןייא
 ןייא'--- :ךיז וצ ךעלנע עלא יז ןענעז ןעמונעג דות ןיא ןוא .רערעד
 .!סנ רעסיורג

 לפיוו ףיוא ןוא ןעגנערבסיורא ךיא ליוו רעבַא תורוש עניימ טימ+=
 -ראוו ןגעוו ןטקאפ ןוא ןדָאזיּפע ןטכיילאב ןייז דעלגעמ רימ טעװ סע
 ,ןשינעעשעג ןוא ןטקאפ -- "טייז רעשירא, רעד ןוא ַאטעג רטווטש
 ,טלעװ רעד ןופ טשיװעגּפָא ןוא טנאקאכמוא ןבילבעג ןטלָאװ סַאװ
 .ןדנובראפ ןטוועג ןענעז ייז עכלעוו טימ ןשטנעמ יד יו יוזא

 עסיוועג ףיוא ןייש א ןפראוו וצ ןעגנילעג טשוו רימ ביוא ןוא
 -רעביא ןבעל םייב רעקיצנייא רעד טעמכ ןיב ךיא עכלעוו ןופ ,ןטקַאפ

 ריא טכיירגרעד ןבַאה טעכרא ןיימ ןיוש טעוװ ,תודע רענטבילבעג
 .ליִצ

 א 58

 ןטגָממוקַָאד עשיטנעטיוא ףיוא טיובעג ןענעז ןעננורערליש יד
 ץלא סָאד .ָאטעג ןיא טריפעג בָאח'כ ןכלעוו ,ךוב";ָאט ןיימ ףיוא ןוא
 ַא ןיא ןבַארגַאב וצ ,דנַאטשּפױא ןרַאֿפ שדוח א ,ןעגנולטג רימ זיא
 .סאנ טנלימ ףיוא לדנטרעג

 "כרוד בָאה'ּכ עכלעוו ןופ ךשמ ןיא ,טייצ רָאי ייווצ רעכעה ךָאנ
 "אל א ןיא ןרָאװעג טקישראפ ,ַאטעג ןיא דנאטשפיוא םעד טפאמעג
 + רעשירא רעד ףיוא טּבעלעג ךָאנרעד ןוא טרַאד ןופ ןפַאלטנא ,רעג
 "מוא רימ ןבָאה סָאװ ,סעיטעּפירעּפ טנטדישראפ קידנכאמכרור ,טייז
 ךרוד ןרָאװעג טיירפאב זיא ןיּב ,טיוט טימ טעָארדעג ךעלרעהפיוא
 ךיא בָאה עשראוו ןייק רעקקירוצ ןיימ ךָאנ .יימרא רעטיור רעד
 םוצ ,ייז ןענופעג .ןטנעמוקָאר יד טימ לטסעק ןיימ ןכוז ןעמונעג ךיילג
 .טקידעשאפמוא ,קילנ

 ,ןשטנעמ ןופ ןעמטנ ליפ רעייז ךיא ןָאמרעד תונורכז עניימ ןיא
 ןופ עטלייצעג רָאנ .טייצ ערעווש יד טבעלענרעביא טשינ ןמַאה סָאװ
 ןרירפוצ ןייז טשינ רעכיז ןלעוװ עקינייא .טעוועטארעג ךיז ןבָאה יז
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 ןרנובראפ תנע) יײז טימ ןענעז סָאװ ,ןשינעעשטג ןקעלּפטנא ןיימ ןופ

 -ראפ טשינ דובכ סיורג ןייק ייז ןופ טייחרעמ רעד ןענַאק סָאװ ןוא

 ,ןפאש

 "רעביא בוח ןיימ ראפ סע ךיא ןיפעג תמא ןכעלטכישעג ןבילוצ
 טייקכעלקריוו רעד ןיא זיא סע יוװ יוזא טייקכעלטנפע רעד ןבעגוצ
 .ןעמוקעגרַאפ

 ווָאקרומ סַאנָאי

 .194/ רָאי ןיא עילַאטיא ןיא ןבירשעג

 יש ==



 בײהנַָא רעד

 -אק , ןיא ןָאזעס-רעטאעט םעד טקידנעענ ךיא בָאה 1989 ינוי ןיא

 רעשיטסיאַאדוי רעוועשראוו רעד ןֹופ עדייבעג רעד ןיא) ?רעטאעט-לארעמ

 -ולב ַאנַאיד ,יורפ ןיימ טימ ןעמאזוצ .ןוא (6 עקצאמָאלט ,קעטָאילביב

 ענרוט-רעמוז ןלענָאיצידַארט רעזדנוא ףיוא ךיז טזָאלעגסיורא ,דלעפנעמ

 ןטצעל רעזדנוא טימ רימ ןענעז ןרָאפעג ,ץניווָארּפ רעשיליוּפ רעד רעביא

 טעטש ייר א ןיא ןליּפשּפָא ןכָאנ ."תומולח ןופ עירָאעט סדיורפ , רענאלש

 עטוהסנינעק ,ץיװָאטַאק) עיזעלש ןוא ןלױּפ-סערגנָאק ןיא ךעלטעטש ןוא

 .עקָארק ןייק ןעמוקעגנָא רימ ןענעז (א"א

 -עווש ערעפערנ ץלא ,ברעמ וצ טרעטנענרעד ךיז ןבָאה רימ רעמ סאו

 .רעטאעט שידיי ןליּפש םייב טאהעג רימ ןבָאה ןטייקיר

 ןכאמ רעטרע עקיזָאד יד ןיא ןעמ טגעלפ "ןטייצ עטוג , יד ןיא ךָאנ

 רעשידיי א ףיוא שינעביולרעד א ןבענסיורא םייב סענאקיש עטסערג יד

 ןיא ,טציא סָאװ ,טשינ שודיח ןייק רעבירעד זיא ,גנולעטשרָאפ רעטאעט

 וצרעד .ןרָאװעג רעגרע ךָאנ ענאל יד זיא ,גנומיטש-המחלמ ןופ טייצ א

 ךעלטננייא ---עשיליוּפ א לעמראפ-- גנורעקלעפאב עקיטרָא עצנאנ יד זיא

 .סיצאנ ענעסיבראפ ןוא ןשטייד עקיטנעצָארּפ טרעדנוה ןופ ןענאטשאב

 -סיורא ןביוהעגנָא ןוא רעקידרעּפָאה ןרָאװעג לָאמאטימ טציא ןענעז ייז

 -נוא ןדיי ייז ןבָאה ,טנָאקעג רָאנ ןבָאה ייז וו .ףוצרּפ ןתמא רעייז ןזייוו

 ,ןלוש יד ןיא ,עירטסודניא רעד ןיא ,לדנאה ןיא .ךעלסיפ טלעטשעגרעט

 םעד זיא םוטעמוא -- סעיצוטיטסניא עלאנומָאק ןוא עשהכולמ יד ןיא

 סָאװ ,"ןטָאירטַאּפ , עסיורג יד .לאג רענירג רעד טימ ןעמוקעגנָא טרָאד דיי

 ןקידהמחלמראפ םעד ךרוד ןענעז ,ןטנענא עשטייד עטושּפ ןעוועג ןענעז
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 ול ָא ק ר ו ט ס א נ ַָא ו

 -סָאּפ עשהכולמ עטסכעה יד וצ ,ןלושכיוה יד ןיא ןרָאװעג טזָאלעגוצ ןליוּפ

 ראפ ,רעטילימ ןיא לָאר עניילק ןייק טשינ טליּפשעג ךיוא ןבָאה ןוא סנט

 עלא יד ןיא ןענעז ןדיי ראפ .רשכ קינייו וצ ןעוועג ןענעז ןדיי ןכלעוו

 -עירטסודניא ןלארטנעצ םעד ןיא וליפא .טקאהראפ ןרָאװעג ןריט יד רעטרע

 יוזא וליפא זיא סע .טעברא רעד וצ טזָאלעגוצ טשינ ןדיי ןעמ טָאה ןָאיאר

 עקיזָאד יד ןייגייבראפ טרָאטעג טשינ ןבָאה ןדיי זא ,ןעננאנרעד טייוו

 ןסיורג א טנעיילעג ךיא כָאה (עיצילאנ-חרזמ) עשייר רעטניה .רעטרע

 ,"ןטָאבראפ ןיינכרוד ןדִיי , טפירשפיוא

 ןרָאי עטצעל יד טאהעג בָאה ךיא עכלעוו ,ןטייקירעוװש יד בילוצ

 ךיא בָאה ,עיסעצנַאקקרעטאעט א ןעמוקאבסיורא םייב המחלמ רעד ראפ

 -ָאעט סדיורפ , טימ ענרוט ןטצע? ןיימ .ןגעוו ענעדישראפ ןצונסיוא טזומעגנ

 -עּפֶא ןוא רעביירש-רעדיל רעטנאקאב רעד טריפעג טָאה "תומולח ןִיפ עיר

 לארענעג ןופ ןעמוקאבסיורא טָאה רעכלעוו ,רעייטנרָאק .י רבחמ-ןטער

 ,ןליוּפ ןיא גנוקידייטראפ-טפול ראפ עניל רעד ןופ טּפיוה םעד ,יקצעברעכ

 -סיורא זדנוא ןלָאז ייז ,סעטסָאראטס ןֹוא סעדָאװעיאו עלא וצ ריכאּפ א

 רעד ןופ ןבינ רימ לייוו ,רעטאעט שידיי ןליּפש וצ שינעביולרעד א ןבעג

 -ייטראפ-טפול ראפ עניל רעד תבוטל טנעצָארּפ ןסיוועג א עמאננייא-עסאק

 1 | .גנוקיד

 ןַאק יצ ?קעווצ רערענעש א ,ןיז ןשיטָאירטאּפ ןיא ,ןייז ןעד ןָאק

 ךיירטש ךיא) טייהרעמ יד ןבָאה ךָאד ןוא ?טנעמוקָאד רערעסעב ַא ןייז ןעד

 טנָאזעגּפָא ךיִז ןטיבעג-ברעמ יד ןיא סעטסָארַאטס (טייהרעמ יד :רעטנוא
 :ענעדישראפ ןעוועג ןענעז ןוויטָאמ .שינעביולרעד אזא זדנוא ןבעגוצסיורא

 עשידיי ?חומ , ;"גנוקידייטראפ-טפול טימ ןעמענראפ טשינ ךיז ןפראד ןדיי,

 שינעביולרעד אזא ריא טעװ ,שיליוּפ ףיוא ןליּפש טעוװ ריא ןעוו , ;?ףליה

 -...סרעפטנע "עשיטָאירטאּפ , עכלעזא ךָאנ ןֹוא ךָאנ ןוא ,"ןעמוקאב

 ןצענערג-ברעמ יד ןרָאװעג טצעזאב סע ןענעז ןשטנעמ עכלעזא טימ -

 ןשטנעמ ."עקיסעלרעפוצ , עקיזָאד יד ןוא קילבוּפעד רעשיליוּפ רעד ןופ

 יד ןטלאהנייא ...ןוא ןצענערג-ברעמ ערעזדנוא ןטיה טפראדעג סע ןבָאה

 | ."ןעטסָא ךאנ גנארד,, .רעייז ןיא ןעיימרא עשטייד

 ךיז טזָאלענקעוװוא ןוא ןכָאװ ייווצ טליּפְשעג רימ ןּבָאה .עקָארק ןיא |

 זיא גנומיטש יד םגה .ץניװָארּפ רעשיצילאג-ברעמ רעֶּד רעביא רעטייוז
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 ףיוא ןפורענּפָא טשינ ץלא ךָאנ סָאד ךיז טָאה ,עטנאפשעגיא ןעוועג ןיוש

 טלופראפ םוטעמוא טָאה םלוע רעשידיי רעד .ןעננולעטשרָאפ ערעזדנֹוא
 יי | .רעטאעט סָאד

 -ניירא רעזדנוא טימ טרעדנעעג לאקידאר רעבָא ךיז טָאה עגאל יד

 ...רעולוּפ טפול רעד ןיא טליפעגנ ןיוש טָאה ןעמ .עיצילאנ-חרזמ ןייק ןעמוק

 .רעטאעט וצ ּפָאק ןייק טאהענ טשינ ןיוש טָאה םלוע רעדי

 טניירפ ןטלא רעזדנוא טימ שינעגעגאב יד ךימ טָאה טקראטשעג

 .סנידק ןראפ ךָאוו א ןעוועג זיא סָאד .ןַאבַאלַאב ריאמ ר"ד רָאסעּפָארּפ

 -וצּפָא ןסָאלשאב רימ ןבָאה ,יירפ געט ייווצ טאהעג ןבָאה רימ .ךורבסיוא

 ןופ רָאטטעריד ,טאקרט סַאנָאי .(סקגיל וט סטכער הפ) ןציז סע
 .טָארּֿב הא דלעפגעצמולב ַאגַאיד ,רָאשטשַארק "יבשאוװאג, רעטאעט
 ןרַאפ געט עכעלטע ,שטיגאטיא טרָארט םעד ךיא ןאבטלאב ריאמ

 דךורבסיוא המסחלמ

 ןשאוווצמורא ךיז ןזיוואב טלינ .שטינַאװיא טרָארוק םעד ןיא ךיז ןעור
 ךיז טזייוואב סע ,ריט ןיא ןּפאלק א ןרעהרעד רימ יו ,רעמיצ-לעטָאה ןיא
 ןיוש רעד .;ןַאבַאלַאב רָאסעּפָארּפ רעטלכיימשעצ ,רערעטנומ קידגעטש רעד
 .רעגניי ראי 20 א טימ ןעזעגסיוא טָאה .רָאסעּפָארּפ רעקשטיטלא טלָאמעד עי
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 וװ ָא ק ר ו ט = ס ַא נ ָא י

 -יא ןיא ןענעז רימ זא ,טסּוװרעד קילעפוצ ךיז רע טָאה ,לָאה ןיא ,ןטנוא

 -וצ ?סיב א ןוא םכילע םולש א ןבענּפָא זדנוא ןעמוקעג רע זיא .שטינָאװ

 7 .ןעגנערבראפ ןעמאז

 ןייק קידנרילראפ טשינ ,םיא וצ ךיז ךיא דנעוו --- ,"רָאסעּפָארּפ , --

 ??דנאלשטייד טימ המחלמ א וצ ןעמוק טעװ סע ,ריא טניימ יו, --- טייצ

 רָאסעּפָארּפ רימ טרעפטנע -- ?סַאנָאי ,ןטייקשיראנ ןייק טשינ טדער , --

 ַא רָאנ ןיא סָאד .ןעמוק טשינ המחלמ ןייק וצ טעוװ סע, - ןַאבַאלַאב

 ןופ  טייקיביגכָאנ יד קידנעעז ,רעלטיה .נירק-ןוורענ ןוא שזַאטנַאש

 רעבָא .ךיז ראפ סעיסעצנָאק רעמ סָאװ ןשטעווקסיוא ליוװ ,ןעלרעבמעשט

 ןייז ןעמיוצ רע טעוװ ,רעטייו טשינ טייג סע זא ,ןליפרעד טעװ רע ןעוו

 ָאד ךיז ץיז ךיא זא ,רעכיז יוזא םעד ןיא ןיב ךיא .טיטעּפא ןטציירעצ

 וליפא בָאה ךיא .עשראוו ןייק ןרָאפ וצ טשינרָאג טכארט ןוא קיאור ץנאג

 ןיטאקָאװדא ,רעטכָאט סנַאבַאלַאב רָאסעּפָארּפ) ןעישָאז וצ טריפארגעלעט

 ."רעהא רימ וצ ןעמוק לָאז יז ,(רעלַאיב ַאיּפָאז

 יוזא ןעזעג טשינ לָאמנייק ךָאנ ךיא בָאה ןַאבַאלַאב רָאסעפָארּפ םעד

 ךיוא טָאה רע םגה ,שטינָאװיא ןיא יו ,טמיטשעג טונ ןוא טורעגסיוא

 --- טעוװ סָאװ ,גנושרָאפ רעכעלטכישעג א רעביא טעבראעג ליפ רעייז טרָאד

 .קרעוו סיורג א ןייז --טרעכיזראפ טָאה רע יו

 ןייק טריפענ טָאה געוװו רעד .רעטייוו ןעננאנעג זיא ענרוט רעזדנוא

 -רעטילימ ערעטלע סעיצאטס-ןאב ענעדישראפ ףיוא ןעעז רימ .גרעבמעל

 -ּפִא ןוא ןביולנ ןיימ .ןריציפִא עשידיי ?יפ ייז ןשיווצ ,(וורעזער ןופ) טייל

 ןריציפא עשידיי ןיוש עז ךיא זא .ןעלקאוו וצ ןביוהעגנָא ךיז טָאה םזימיט

 טימ עקאט טקעמש'ס :ןמיס רעטכעלש א ןיא -- ןרידנומ עשיליוּפ ןיא

 ! המחלמ

 ** , טי
2 

 יע

 - .רעטילימ טימ לופ --- ןסאג יד .טפוניוא ןטס31 םעד .גנרעבמעל ןיא

 ךָאנ ןוא ןטאדלאס עשידיי ליפ רעייז .רעהפיוא ןָא ןטאדלָאס ,ןטאדלאס

 .ןאב םוצ גנוטכיר רעד ןיא טיינ ץלא .ןריציפָא עשידיי רעמ

 לעטָאה ןיא ןארָאטסער ןשידיי ןטסווװװאב סטוגנייצ ןיא ןציז רימ
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 ןעװועג סע זוא 'יוזַא

 ,ןאמ ריא ,לעּכמיג-סעלַאי .מ ןיטסיטרא יד ;ןציז שיט םייב .?לָאטסירב,

 -נאל בייל ר"ד טאקָאוודא רעטמיראב רעד ,לעּפמינ .א ר"ד רָאטקעריד רעד

 עשידיי ןופ טניירפ רעסיורג רעד ,ןאמניילק ץירפ רעלאמ-טסנוק רעד ,ואד

 א) לעטסעמ רָאיטקא רעד ,דלעפנייז םהרבא -- רעלטסניק ןֹוא רעביירש

 "ןעקנירטאב , ןבָאה רימ .ךיא ןוא יורפ ןיימ ;(לעטסעמ בקעי ןופ רעדורב

 טימ ןבירשעגרעטנוא טאהענ סָאװ רָאנ בָאה ךיא ןכלעוו ,טקַארטנַאק םעד

 לעטסעמ ריאמ לעּפמיג 'סעלצאי ואדגאל בײל רײד

 -יינ רעייז ןופ גנוטייל עשירעלטסניק יד ןעמענוצרעביא ףיוא סלעּפמינ יד

 .11 עקסנַאלענאי ףיוא רעטאעט ןטיובעגפיוא

 "ךעלרעדניק , .שיטסאקראס טלכיימשעצ ךיז טָאה ואדנאל ר"ד

 רָאנ ףראד ןעמ .ןדאש טשינ לָאמנייק ןָאק ןעקנירט , --טגָאזעג רע טָאה

 רעד זא ,םעד ףיוא קנירט ךיא ,ָאזלא .ןפערט ןוא ןסיוטשנָא קירעהעג יוו

 רעד .ןרָאװעג טרעטיצראפ ןיב ךיא ."ןקידנע ןטסלענשמא יו ךיז לָאז גירק

 טכער ראפ רעפמעק רעסיורג רעד ןוא ןביוהעגנָא טשינ ךָאנ ךיז טָאה גירק

 ךיז ןבייה'ס ...!גירק םענופ ףוס ןלענש א ראפ ָאד טקנירט רשוי ןוא

 ןשיוװצ גנומיטש יד .טשינ ןיוש ךיז טבעלק ץלא רעבָא ,ןציוו ןטיש וצ ןא

 טציא זא ,עיצקעריד ןיימ טימ ּפֶא ךיז דער ךיא .עטסנרע ןַא טרעוו זדנוא

 -עג א ןעגנערב טרָאד ןופ לעװ ןוא עשראוו ןייק יורפ ןיימ טימ ךיא רָאפ
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 ךיא עכלעוו טימ ,טניירפ עניימ טימ ךיז ןנעזעג ךיא .ןרָאיטקא לָאצ עסיוו

 עּפורג רעד ןופ רענייא ןייק לייוו ,לָאמ ןטצעל םוצ ןעזעג טלָאמעד ךיז בָאה

 -אעט עשידיי קיטש א-- לעּפמינג החּפשמ יד .ןבעל םייב ןבילבענ טשינ זיא;

 ָאטשינ .ןריטסיזקע וצ טרעהעגנפיוא טָאה ---עיצילאנ ןיא עטכישעג-רעטי

 ענרעדָאמ עטסטריטנעלאט ערעזדנוא ןופ רענייא ,ןאמניילק ץירפ רעמי

 ,לעטסעמ רָאיטקא רעטנענילעטניא רעד ָאטשינ ;רעלאמ-טסנוק עשידייו

 החּפשמ-רעטאעט רעשידיי רעצנאג רעד טימ ןעמאזוצ ןעמוקענמוא זיא סָאװ;

 -נייז םהרבא טניירפ רעקיצראה ,רערעייט ןיימ רעמ ָאטשינ ;גרעבמעל ןיא

 -וצ ןיא רע ןכלעוו טימ ,רענַאװש א סרעבמיא .י .ש רעטכיד םעד) דלעפ

 ןא ןעוועג זיא דלעפנייז .(ווושטָאלז רעטניה ןרָאװעג טעדרַאמרעד ןעמאז

 טנאה רעטיירב א טימ ןוא טבעלענ ןדיישאב ןוא ליטש .קינוו"ל רעתמא

 עשידיי ערעזדנוא סיפ יד ףיוא ךיז ןלעטש ןפלָאהענ ץראה רעטיירב ךָאנ ןוא

 ערעייז הבחר דיב טריסנאניפ ;רעלטסניק עשידיי ערעזדנוא ,רעביירשי

 .ןעננומענרעטנוא ןוא סעבאנסיוא-רעכיב

 -יצ ןייק טשינ ןיוש ןעיינ'ס ,לאזקָאו רענרעבמעל ןפיוא ןענעז רימ

 ךָאד ןוומ ריס ?ןעמ טוט סָאװ .עשראוו ןופ גנוטכיר רעד ןיא ןנוצ-ליוו

 -סקעז רעזדנוא ,דניק קיצנייא רעזדנוא .עשראוו ןכיירנרעד זיירּפ ןדעי ראפ

 -ראוו רעטניה ןָאיסנעּפ-רעדניק ַא ןיא ךיז טניפעג ,עלעקטירַאגרַאמ עקירעי

 יו םורא ףיול ךיא .ריא ןופ ןסירענּפָא ןביילב טשינ ךָאד ןרָאט רימ .עש

 -רעטילימ ךרוד טצעזאב ןיוש זיא ןזעוו-ןאב עצנאנ סָאד .רעטמסראפ א!

 וצ םיא וצ ךיז טייקכעלנעמ ןייק ָאטשינ ?טנאדנעמָאק רעד זיא ווו .טייל

 םוצ .ךאוו עשירעטילימ א .ריט ןייז ייב רעבָא ןיוש ןיב ךיא .ןנָאלשרעד

 רָאט ןעמ .ךימ ןענעקרעד ייז .םירוחב עשידיי רענרעבמעל ייווצ --- קילג

 ןטנאקאב א ראפ .טנאדנעמָאק םוצ ןזָאלוצ טשינ טייל-ליוויצ ןייק וליפא

 -ָאק ןראפ ייטש ךיא .םאנסיֹוא ןא טכאמענ רעבָא טרעוו טסיטרא ןשידיי

 ןעק רע .נרעבמעל ןופ (טנאנטייל) קינשטורָאּפ רעשידיי א .טנאדנעמ

 ,טרָאד -- דניק סָאד :עיצאוטיס רעזדנוא סיוא םיא לָאמ ךיא .ךיוא ךימ

 טימ ןרָאפ וצ שינעביולרעד א רימ ןעמוקאב עזייווסמאנפיֹוא .,ָאד --- רימ

 -עגּפָא ןיא סָאװ ,גוצ רעטצעל רעד ןעוװעג ןיוש סָאד זיא בנא) ןאב רעד

 טייל העד טנגַאז-- הנכס א ןאראפ רעבָא זיא'ס .,(עשראוו ןייק ןעגנאג
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 ןעװעג סע זיא יוזַא

 ןופ ןצעזסיורא ,עליוויצ סלא ,זדנוא ןעמ טעװ געוװו ןטימ ןיא זא ---טנאנ

 .רעטייוו ןייז טעו סע סָאװ ןטכארט טשינ רעבָא ?יוװ ךיא .גוצ

* : 8 

 טימ ןוא דניק רעזדנוא טימ ןיוש ןענעז רימ .םייח רעד ןיא ךעלדנע

 א ןיא יװ טכָאק סע .ןענעקרעד וצ טשינ זיא עשראוו .עטסטנעָאנ יד

 ןיילא קידנסיוו טשינ ,טילפ ,טפיול ץלא .רענאל רעשירעטילימ א --- לסעק

 -וּפ רעד ףיוא ןיוש ךיז ןעניפעג ןשטייד יד .המחלמ ןבָאה רימ .ןיהאווו

 -הכולמ יד ייב ,קנעב יד ייב ןשטנעמ ןופ ןעייר עננאל .עירָאטירעט רעשיל

 ךיא .ךיז טזָאל סע סָאװ ןעוועטאר ?יװ ןעמ .סעסאק עלאנומָאק ןוא עש

 סָאד .םאג-אקסישזקַאטנעיוװש ןוא עקסווָאקלַאשרַאמ קע ףיוא נעלשעג א עז

 ,"טרָא ןייק ךייא ראפ ָאטשינ,-- .ןעייר יד ןופ סיורא ןדיי ןעמ טפראוו

 .וו"אא "סילייב , ,"עניטסעלאּפ ןייק , ,"המחלמ רימ ןבָאה ךייא קנאד א,

 לָאמסָאד .ןפיול ֹוצ ןָא טבייה ןעמ .,ןגיוושטנא ץלא טרעוו גנילצולּפ

 טָאה ןאלּפָארעא רעשטייד א .ןקאילָאּפ ןוא ןדיי ;דישרעטנוא ןָא ,עלא ןפיול

 ןכָאנ .ןעוועטאר ךיז ןליוו עלא .ןטלאהאב וצ ךיז ןכוז עלא -- ןזיוואב ךיז

 רעדיוו טרעוו'ס .ןישאמ יד טדניוושראפ ,סעבמָאב עירעפ א ןזָאלּפָארא

 דָאנ ןטפעשעג יד ייב ,סעסאק יד ייב ,קנעב יד ייב ןעייר יד .קידעבעל

 ..ןעייֵר יד ןופ ןפרָאװענסיורא רעדיוו ןרעוו ןדיי .לופ רעדיוו ןרעוו ,טיורב

 .רעוועג םוצ עלא, :טנעוו יד ףיוא ךיז ןזייוואב ןטאקאלּפ עסיורג

 ,טלא ןוא גנוי :טייל עליוויצ טעז ןעמ ."טָאטשטּפיױה יד ןקידייטראפ וצ

 רעוועג טימ ,ןרידנומ ןָא ןוא ןרידנומ ןיא -- רעדניק ןוא רענעמ ,ןעיורפי

 ןוא רעוועג טקעלקעג טָאה עקיליוויירפ עלא ראפ טשינ .רעוועג ןָא ןוא

 סאוו ,עקיליוויירפ יד ןשיווצ .ןעמענפיוא עלא טשינ ןָאק ןעמ .ןרידנומ

 .ןדיי ליפ רעייז ךיז ןעניפענ ,עשראוו ןקידייטראפ וצ ןדלָאמענ ךיז ןבָאה

 רעד ביוא ,עלא טָארד סָאװ ,ראפעג רעד ןופ ןובשחו ןיד ּפִא ךיז טינ ןעמ

 סע .טָאטשטּפױה יד ןעמענראפ לָאז שטייד רעד ביוא ;ןגיז לָאז שטייד

 .עשראוו ןקידייטראפ וצ ןעגנוטיירגוצ עטפאהרעביפ טכאמעג ןרעוו

 ,טייקטנאּפשענ רעצנאנ רעד ןיא ,לפעק-המחלמ ןסיורנ םעד ןיא ןוא

 טָאה טנומניז רעדורב ןיימ .רעטאעט שידיי ץלא ךָאנ ןעמ טליפש
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 וװ ָא ק ר ו ט  ס ַא נָא ו

 עסיורג ןייז ,רעטאעט-"ישטשָאוָאנ , ןיא ,עשראוו ןיא טלעטשעג טלָאמעד

 ."תימלוש , סנדאפדלָאג .א -- גנוריפפיוא

 ,עשראוו ןעוועג דבכמ ןבָאה ןשטייד יד עכלעוו טימ ,סעבמָאב יד

 ערעייז ףיוא ןייטש וצ רעטייוו ןרָאיטקא עשידיי טרעטשעג טשינ ןבָאה

 ריס טָארדענ טָאה סָאװ ראפעג רעד ףיוא טקוקעגנ טשינ ,סעיציזָאּפ-רוטלוק

 .םלוע-רעטאעט םעד ייס ,רעליּפש יד

 יד ףיוא ןענאטיּפאק יד יװ יוזא טקנוּפ ,ןבָאה ןרָאיטקא עשידיי

 .סנטסָאּפ ערעייז טזָאלראפ עטצעל יד ,ןפיש

 ,וָאכָאטסנעשט ,ןולעיו ןעמונראפ ןשטייד יד ןבָאה ?ענשצילב

 -נענרעד ךיז ןוא ַארוזב ךייט םעד ייב טנָארפ םעד ןכָארבעגכרוד ,שזדָאל

 .טטשרע ןבָאה ןעקנאט ערעייז .ןטייז עלא ןופ טָאטשטּפיוה רעד ֹוצ טרעט

 .עשראוו רעטניה דנאטשרעדיוו ןטרעטיבראפ ,ןרעסערג א ףיוא ןפָארטעגנָא

 -ַאטס טנעדיזערּפ-טָאטש םעד ָאידַאר ןכרוד טרעהעג רימ ןבָאה רדסכ

 דפורעג טָאה רע .םיטש ,ןדער ןֿכעלרעהפיואמוא ןופ ,עקירעזייה סיקסנישז

 רעדעי ראפ ןפמעק וצ ;טולב ןּפָארט ןטצעל ןזיב עשראוו ןקידייטראפ וצ

 .דרע לקיטש סעדעי ראפ ,סאג

 'רעד ןיא טניילענקעווא ןוא ןפרָאוװענמוא ןרָאװעג ןענעז ןעיַאװמַארט

 ןעמ ןוא ןרָאװעג ןסירעגסיורא ןענעז קורב ןופ רענייטש יד .סאג ןופ טיירב

 "אב יד ףיוא דמאז טימ קעז ;ןדאקיראב טלעטשענפיוא ןסאג יד ןיא טָאה

 -עגסיוא ךיוא טָאה ןעמ ּווװ ,רעזייה יד ןופ רעטסנעפ יד ןיא ןוא ןדאקיר

 ןענעז טָאטש רעד םורא .גנוקידייטראפ-טפול וצ רעווענ-ןישאמ טלעטש

 ןיילק ןופ גנורעקלעפאב עצנאג יד .ןלאוו-סננוקידייטראפ ןרָאװעג ןטָאשענ

 'יד ,ןלאוו יד ןטיש ןוא ןעיישנארט ןבָארג ןפלעה טפיול ץלא --- סיורג זיב

 ,טפול רעד ןופ ךעלכעזטּפיוה ,ןרָאװעג טרידרַאבמָאב קראטש ןזיא טָאטש

 .ןרָאװעג טזָאלעגניירא טשינ שטייד רעד זיא טָאטש ןיא רעבָא

 רעניווונייא רעדעי .רעיוט ןיא ךאוו ןטלאהעגנ טרעוו טכאנ עצנאנ א

 ןעוו ,לאפ ןיא ןטיה זומ ןעמ .טסניד ןטלאה העש רֶאּפ א זומ זיוה ןופ

 ףךס א .ןריזילַאקַָאל וצ רעייפ סָאד ךיילנ ,עבמָאב-דניצ א ןפערט טעוו'ס

  :טעדנוווראפ רעדָא טענרהרעד סעיצקא-שעל עכלעזא תעב ןענעז ןשטנעמ

 ךיא טסניד טאהעג ךיא בָאה טכאנייב רעבמעטּפעפ ןט8 םעד .ןרָאװעג

 רו יוזא ,41/ ענזואלעשז -- טניווװעגנ בָאה ךיא ּוװ ,זיוה םעד ןופ רעיוט
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 וע ָא ק ר ו ט  ם ַא נָא וי

 -נייא רעמ ךעלנעוועג זיא רעכלעוו ,קָאטש ןטצעל ןפיוא טניווװעג בָאה ךיא

 טריפענרעבירא דניק ןוא יורפ ןיימ ךיא בָאה ,סעבמָאב-דניצ ייב טלעטשעג

 -- תונכש ןיא טניווװעג ןבָאה עכלעוו ,סרעטסעווש ןוא ןטאט ןיימ וצ

 ךיא ןיב ,נָאטראפ ,טסניד ןיימ ךָאנ .גנוניוו-רעטראּפ א ןיא ,/8 ַאטָאלז

 -נארט ןוא ןדאקיראב ןעיוב םייב ןפלעה וצ טָאטש רעד רעטניה קעווא

 ,ןעז לעוו'כ רָאנ יו ,עשראוו ןופ קעווא ןסָאלשאב טאהעג בָאה ךיא .ןעייש

 ,רעבמעטּפעפ ןט6 םעד ןעוועג זיא סָאד ,טָאטש יד טזָאלראפ ייצילָאּפ יד זא

 -ראטש לָאמא סָאװ טרעוו יירעסיש יד .ךיז ןרעטנענרעד ןשטייד יד

 יד ןלעװ גָאט ןקיבלעז םעניא ךָאנ זא ,טנייצרעביא ןעוועג ןיב ךיא .רעק

 -וּפ יד יו ,טקרעמאב ךיא בָאה ךָאנ וצרעד .עשראוו ןייק ןיירא ןשטייד

 ףיוא ,ןרופ ףיוא ףיורא ךיז ןּפאכ ,ךעלקעּפ יד טימ טפיול ייצילָאּפ עשיל

 ןבעגעג רימ טָאה סָאד .ענארּפ וצ גנוטכיר רעד ןיא --- ץלא ןוא ,סָאטיױא

 טפָאלש ץלא .רעטָאפ ןיימ וצ ןיירא ףיול ךיא .ןפיולטנא וצ לאנגיס םעד

 ףיולטנא'כ זא ,ריא גָאז ךיא .ריט יד רימ טנפע עלחר רעטסעווש ןיימ .ךָאנ

 .טָאטש יד ןעמענראפ טונימ עדעי ןענָאק ןשטייד יד לייוו ,עשראוו ןופ

 טימ ךיז ןענענעזעג וצ ץראה סָאד טשינ בָאה ךיא .ךיז ןענעגעזענ רימ

 רעמ ןיוש ךיז רימ ןלעוו רשפא ;רימ ןיא טנייוו ץלא .דניק ןוא יורפ ןיימ

 .ןטלאהסיוא טשינ ענעצס-סגנונעגעזעג יד לעוו'כ זא ,ליפ ךיא ,ןעז טשינ

 עגנוי בור סָאד .ןשטנעמ טימ לופ ןענעז ןסאנ יד .גנוניווו יד זָאלראפ ךיא

 -כיר רעד ןיא טכיול ןעמ .ןדיי ךעלכעזטּפיוה --- ןדיי ןוא ןקאילָאּפ :רענעמ

 ןָא ןטישאב ןענאלּפָארעא .ןזייואב רָאנ לָאז ןעמ .קירב רעד וצ גנוט

 ננאנקירוצ םעד ןדײנשּפָא ןליוו ייז .סעבמָאב טימ טננעגנ ענעי רעהפיוא

 ץלא .עטנאקאב ליפ רעייז ךיא ףערט געװ ןפיוא .יימרא רעשיליוּפ רעד ןופ

 ךיז ןבָאה רעטנזיוט רעטרעדנוה ,רעקילדנעצ .שטייד םענופ קעווא טפיול

 .ןרופ ףיוא .סופוצ ,ךעלקעּפ ,ןכאז טימ ןדָאלעגנָא ,תולג ןטכירּפֶא טזָאלעג

 -ענסיוא ןיא נֹוצ ןיא ךיז ןעמוקאבוצניירא) סָאטיױא ףיוא -- רעקינייוו

 טימ "עטרינעליווירּפ , יד ןענעז ,סָאטיוא יד ןיא יו טקנוּפ ,טרָאד .ןסָאלש

 -לעװ ,ךעלעגיוו-רעדניק ןעייר עגנאל .(סטונ ןֹוא בָאה ןוא תוחּפשמ ערעייז

 טימ ןדָאלעגנָא ,ךעלעניוו-רעדניק עקידייל ךיוא .סעמאמ-עטאט ןריפ סע עכ

 רעד ןיא ,הלהב סיורג ןיא ,ךיז טיצ עסאמ-ןשטנעמ עקיזיר יד -- .ןכאז

 .חרזמ ֹוצ גנוטכיר
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 דומ ףיוא שראמ רעד

 .,ענארּפ ןייק ןיינרעבירא ןפראד רימ עכלעוו ,קירב יד .לזמ ןבָאה רימ

 ייב טרירטנעצנָאק זיא ץוש-טפול עצנאנ יד טעמכ .ןסירענפיוא טשינ ןיא

 -רעק יד .ןענאלּפָארעא עכעלטנייפ יד ןיהא טשינ טזָאלרעד ןעמ .ןקירב יד

 רעד ןופ ךיז ןגָארט סָאװ ,ןסאמ-ןשטנעמ טימ טלופרעביא זיא קירב-שזדעב

 רעמינּפ יד ,טייקליטש עטיוט א .עוואל ענעניּפשעגסיױא ןא יװ ,טָאטשסיױורג

 'יצ :ליפעג עקיבלעז סָאד -- ןדעי ייב .עטנרָאזראפ ,טסנרע -- עלא ייב

 -רעביא טָאה ןעמ סָאװ ,עטסטנעָאנ יד טימ ןעז לָאמא ךָאנ ךיז ןעמ טעוװו

 רעד -- שראמ רעטצעל רעד טשינ סָאד זיא יצ ?םייח רעד ןיא טזָאלעג

 .היוול א ךָאנ יו ,ּפעק עטזָאלעגּפָארא טימ ןעייג עלא !?טיוט םוצ שראמ

 ךיז טזָאלעצ ,לסייוו טייז רענעי ףיוא קירב יד רעבירא ןענעז רימ רָאנ יו

 .,רעדלעפ יד ךרוד טייג ןעמ .ןעננוטכיר ענעדישראפ ןיא עסאמ-ןשטנעמ יד

 --- רע ,ענליוו ,קָאטסילַאיב וצ גנוטכיר רעד ןיא רעוו ;ןגעװ עקיטייז ךרוד

 .טושּפ ,לדנקלָאװ םוש א ןָא -- למיה רעד .קסירב ,ןילבול גנוטכיר רעד ןיא

 ןכעלרעה אזא טשינ גנאל ןיוש טקנעדעגנ ןעמ .ןסיײרוצּפָא טשינ גיוא ןייק

 לָאמסָאד .םש א ןָא דימת ןופ טָאה טפבראה רעשיליוּפ רעד .טסבראה

 -טניירפ א ןסָאלשעג ןטלָאװ ןעלמיה יד יו ,קורדנייא םעד רעבָא סע טכאמ

 יו .שראמ ןייז םיא ןרעטכיילראפ ןוא אנוש-טלעוו ןטימ דנוב-סטפאש

 יד זא ,ןגעו עשילוּפ עטכעלש יד ןקייוועצ לָאז סָאװ ,ןגער א ןעמ טמענ

 ןרעוו ןעקנירטרעד ןלָאז ןעקנאט ןוא ןטאמראה עשטייד יד ,תולייח עשטייד

 ' + ,סעטָאלב יד ןיא

 ,לבוי א ,למיה ןרעטיול ןפיוא ןטקנוּפ עניילק ךיז ןזייוואב גנילצולּפ

 ןעמוק עטעדניבראפ עשיזיוצנארפ ערעזדנוא ןופ ןענאלּפָארעא :החמש א
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 -ראטש לָאמא סָאװ ןרעוו ?מיה ןפיוא ןטקנוּפ יד .ךעלדנע ,ףליה וצ זדנוא

 טדיינש סָאוװ ,יירעפייפ א ךיז טרעהרעד טראוורעדמוא .,רעסערג ןוא רעק

 טבייה דרע יד זא ,סעיזָאלּפסקע עקראטש --- םעדכָאנ דלאב .טפול יד ךרוד

 ןוא ןצכערק טרעה'מ .ּפָארא טלאפ סעבמָאב ןופ ל?נָאה א .ןרעטיצ וצ ןָא

 ?סָאד זיא סָאװ .עטעדנוווראפ ןוא עטיוט -- םורא ןוא םורא .ןעיירשעג

 -ןשטנעמ עסיורג אזא קידנעעז ,עטעדניבראפ ערעזדנוא !?תועט א אמתסמ

 ןבָאה ,ןביוא ,ייז ,ןשטייד ....ראפ ןעמונעגנָא יאדווא זדנוא ןבָאה ,עפאמ

 סָאװ ,ןענאלּפָארעא עשטייד רָאנ ןענעז סָאד .תועט ןייק טאהעג טשינ רעבָא

 ךיז ןעיצ רימ .העוט טשינ ךיז ןענעז ,ןשטייד יד ,ייז .ליצ ןטוג א ןבָאה

 -ענ ,םעטָא םענעטלאהעגננייא טימ ןניל רימ .גנעל רעצנאג רעד ןיא סיוא

 -טפול עשיליוּפ יד .ּפֶא רעדיוו ייז ןעילפ ,טעברא לקיטש רעייז טקידנע

 יד ןופ טנעָאנ רעד ןיא ךָאד ןיא סָאד .עקראטש א לָאמ סָאד זיא רעוװוּפָא

 .ןקירב

 ,סעּפורג ערענעלק ךָאנ ףיוא ךיז ןטישעצ רימ .רעטייוו ןעיינ רימ

 רימ זיב ,רעדלעפ ךרוד ןעיינ ןוא ןעעפסָאש ןוא ןנעוװו יד סיוא ןדיימ רימ

 טציוושראפ ,טרעטאמראפ .עשראוו רעטניה ,ןינַא טפאשטרָא יד ןכיירנרעד

 .טרָא טניווואב א ןעניפענ וצ ךעלקילנ רימ ןענעז ,קיטשרוד ךעלקערש ןוא

 אטשינ זיא טסירק ןייק ,ןדיי ןיולב ןופ עּפורג רעזדנוא טייטשאב קילעפוצ

 ןכאמ עכלעוו ,םיצקש עגנוי ןינא ןיא םורא ךיז ןעיירד'ס .האופר א ףיוא

 -סעלאּפ ָאד , ,"יכראּפ ישזדישז , -- :"םינּפ תלבק , ןקירעהעג םעד זדנוא

 ןליפא ,רעסאוו ןייק ןבעג טשינ טרָאד זדנוא ?יוװ רענייק ,וו"אא ?יניט

 | .טלעג ראפ

 ,רעלטיה טמוק דלאב , ;"ןבעגנ ,סעדישז ,ךייא רימ ןענָאק םס, ---

 רעדנָאלב ,רענייש ,רעננוי א זדנוא טרעפטנע --- "ןייז דבכמ ךייא רע טעוװ

 -רעד רעטעּפש ךיז ןבָאה רימ יוװ) ןעזסיוא טנעגילעטניא ןַא טימ ,ץענייש

 -עטש יד .(רעטסיימרענריב ןקיטרָאד ןופ ןוז רעד ןעוועג סָאד זיא ,טסּווו

 רעזדנוא ןיא טציא .עקידנעָארד א ,עוויסערנא ןַא זיא זדנוא ןגנעק גנול

 -עג'ס ּוװ ,קצָאװטָא ןייק ןעמוקוצנָא ןטסלענשמא יוװ ,גנאלראפ רעקיצנייא:

 -ייב .ןקיטכענרעביא ןוא ןסעּפָא טרָאד ;ןדיי הדע ערעסערנ א ךיז טניפ

 ,םיבושי עטקעטשעגנַא-םס טימ יד רעּביא ןייג וצ ךעלרעפעג זיא טכאנ

 רעבָא טָאה ?רוג רעד) ןלאֿפנַא-טפול ןופ רערעכיז ןעמ זיא טכאנייב םגה
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 זעװעג סע זיא יוזַא

 ןקיבלעז םעד ןיא ,ןשטייד יד ןלָאז רעטעּפש רָאי ייווצ טימ זא ,טלָאװעג

 ןפישסיוא ,ןעמונענפיוא "ךעלטניירפטסאג , יוזא זדנוא טָאה סָאװ ,ןינַא

 ןבָאה סָאװ ,יד ךיוא אמתפמ -- ,גנורעקלעפאב עשיליוּפ עצנאנ יד טעמכ

 .(..ןעמוק סרעלטיה ףיוא טיירפעג יוזא ךיז

 ןפָארטענ ,ערעדנא ןשיווצ ,ךיא בָאה ,חרזמ ףיוא שראמ ןיימ ןיא

 -לע ןייז ןעווענ זיא םיא טימ ,(ליזיימ ןמחנ ןופ רעדורב א) ליזיימ בקעי

 -ולב אשימ רעגָאוװש ןייז ןוא ןוז רערעט

 -םעדעמ ןופ רעיצרעד .וועג) לאטנעמ

 ---ןעייג ייז ,(ןישעזדעימ ןיא םוירָאטַאנַאפ

 ווָאשטשרָאב ןייק ---טגָאזעג ןבָאה ייז יו

 ךיז ןעניפעג טרָאד .,(עיצילאג חרזמ)

 ךָאפ רימ ןנייל ייז .סעילימאפ עֹרעייז

 יז ןענעז רעטעּפש) ייז טימ ןיינוצטימ

 -לעז םעד ןיא עקאט ,ןעמוקעגמוא עלא

 .(ווָאשטשרָאב ןקיב

 -אזוצ קצָאװטָא זיב ןעייגרעד רימ

 ןוא ןעורוצּפָא ךיא סילשאב טרָאד .ןעמ

 ןיא קצָאװטָא ןיא .רעטייוו ןייג ןנרָאמ

 ןעניפענ רימ .קיאור קיסעמסינטלעהראפ

 ,ןשטנעמ ענענייא ןשיווצ ,ןדיי ןשיווצ ךיז
 ,(רעוש סנאמרעדיינש ,? .ש) ןימיש .ב רעגעלראפ רעד טרָאד ןאראפ
 -עניב ערעדנא ןוא ?עטכאלּפ החמש , ןופ רבחמ רעד ,רענערּפ בקעי
 -ןִא קצָאװטָא ןיא טָאה סָאװ ,רעטכיד רעטנאקאב ,םיל ןמלק ;קרעוו
 -יירש רעד ;רעדניק עשידיי עוויטקעפעד ראפ טלאטשנא ןא טימ טריפעג
 -ךירפ סקילעפ רעלאמ-טסנוק רעד ,יקסווָאקאר קראמ רענעלראפ ןוא רעב
 -ןאמָאר-לאנימירק רעטנאקאב רעד ךיוא טמוק סע .ערעדנא ליפ ןוא ןאמ
 ייב ןקיטכענ טגנידאבמוא ןלָאז רימ ,ליוו רע .קינלַאכַאנ עקרוא רעביירשי
 ...עקידלומ א זיא ---רע טגָאז-- עליוו ןייז .םיא

 םייב ןבילבעג טשינ זיא ןשטנעמ עטנכערעגסיוא יד ןופ רענייא ןייק
 -וצ .טרידיווקיל עיצקא-סגנוטָארסיױוא רעד תעב ייז ןבָאה ןשטייד יד .ןבעל

 ליוײמ בקעי
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 ןופ רָאטקאדער) ןרָאהנייא .א ןרָאװעג ןסָאשרעד ךיוא זיא ייז טימ ןעמאז

 עקרוא ךיוא .קצָאװטָא ןיא ןענופעג טייצ רענעי וצ ךיז טָאה סָאװ ,("טנייח,

 ןעװעטארוצּפָא קידלזמ ליפ יוזא ףיוא ןעוועג טשינ זיא עליוו סקינלאכאנ

 -ענ ןסָאשרעד ןשטייד יד ךרוד זיא סָאװ ,סָאבעלאב ריא ןֹופ ןבעל סָאד

 ןיא טָאה ןעמ .קצָאװטָא ןיא עיצקא-סגנוטָארפיוא רעד ראפ גנאל ןרָאװ

 .רעוועג ןבָארגראפ ןענופעג עליוו סקינלאכאנ עקרוא

 ןיא ;ןטייז עלא ןופ תועידי ענעדישראפ ןָא ןעמוק קצָאװטָא ןייק

 ןועמש רעביירש רעד דרָאמטסבלעז ןעננאנאב זיא קצעיווָאזאמ-קסנימ

 ןופ ןרָאװעג טענרהרעד טרָאד זיא ןיטסעק עּכיל רעטכיד רעד .קישטנָארָאה

 -ניא קילבוּפער רעשיליוּפ רעד ןופ טנעדיזערּפ רעד ;עבמָאב רעשטייד א

 ןופ רָאטאיציניא רעד ,קעב רעטסינימ-ןרעסיוא רעד ,יקצישטשַאמ יצאנ

 -וּפ רעד ןופ רידנאמָאק-טּפיוה רעד ,טקאּפ-טפאשטניירפ ןשיליוּפ-שטייד

 ...עינעמור ןיא ןעניפעג ןיוש ךיז ןלָאז ,ילגימש זדיר לֵאשראמ ,יימרא רעשיל

 :טציא ךיז ןעניפענ עּפורג רעזדנוא ןיא .רעטייוו רימ ןריר גָאטראפ

 ,ןאמלעמ ריאמ ןרָאיטקא עשידיי יד ,ןאמדירפ סקילעפ רעלָאמ-טסנוק רעד

 "יטסינויצ ילעוּפ רעד ,ןאמפלעה דוד רַאסערּפמע-רעטאעט רעד ,יאול דוד

 רעשיטסינויצ ילעוּפ רעד ןֹופ רעריפנָא רעד ,יקסווָאנירטיצ רעוט רעש

 "נארב טאקַאוװדא רעד ,ןאמלעטיט -- עשראוו ןיא ?ןרעטש , עּפורג-טרָאּכס

 רימ .קאילַאּפ רערעטלע ןא ןֹוא ןיילק רחוס-שיילפ רעוועשראוו רעד ,סעד

 טלעטשראפ רעייפ ןופ טנאוו א ,ןילָאװראנ ןופ ננוטכיר רעד ןיא ןעייג

 -נא ןא ןכוז זומ ןעמ .ךרוד טשינ ןכוא ןיאב ןענָאק רימ .געוו םעד זדנוא

 -ימ טימ לופ ןיא דלאוו רעד ,דלאוו א ןיא ןעווערעקראפ רימ .נעוװ ןרעד

 ןוא רעכיג סָאװ ףראד ןעמ .זדנוא ראפ ךעלרעפענ .ןטאמראה ןוא רעטיל

 טוג ןבָאה ןענאלּפָארעא עשטייד יד זא ,םינּפא .ןענאד ןופ רעטייוו סָאװ

 טזָאלענּפָארא ןוא רעטילימ ןשיליוּפ םענופ גנונעוואב רעד ןגעוו טסנוװעג

 ...ןלאפענניירא ןייש ןענעז רימ .דלאוו ןרעביא קירעדינ ץנאג ךיז

 ןיא ךיז ןבָארג ,דרע רעד ףיוא סיוא יצ א ?לענשצילב ךיז ןעוט רימ

 טלָאװעג ךיז ןטלָאװ רימ יו ,טנעה יד טימ ,רעמינּפ יד טימ ןייא ריא

 ןשטייד יד טשינ ןפראוו לָאמ סָאד .דרע-עמאמ רעד טימ ןצלעמשפיונוצ

 סע סָאװ ץלא ןוא דרע יד קירעדינ ץנאג ןופ ןסישאב רָאנ ,סעבמָאב ןייק

 יוו ,טרעטיצ דרע יד .רעווענ-ךישאמ טימ -- דרע רעד ףיוא ךיז טניפעג
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 ועועג סע זוא יווזא

 רחוס רעד .עלא ייב סיוא טשינ ןטלאה ןוורענ יד .שינרעטיצ-דרע ןא תעב

 -רעמָאי יוזא ייברעד טנייוו ןוא יודיוו ןגָאז וצ לוק ןפיוא ןָא טבייה ןיילק

 .םימחר ייז ייב ןטעבסיוא ןוא ןעלמיה יד ןריר טלָאװעג טלָאװ רע יוו ,ךעל

 טרעה ןוא ןייועג ךעלקערש א טימ ףיוא טננירגש קאילַאּפ רערעטלע רעד

 ."ןדנוא רעביא ךיז םעראברעד ,ַאירַאמ סוזעי, :ןעמלצ ֹוצ ךיז ףיוא טשינ

 -אמזאּפס ךיז ןוא ןכָארבעגנייא ךיוא ךיז טָאה ןאמלעטיט רעלטרָאּפס רעד

 .טנייוועצ שיט

 ,סעבמָאב ןופ לגָאה א טימ טקראטשראפ דלאב טרעוו יירעסיש יד

 ןדנעװנָא זֹומ ךיא .זדנוא םורא ,זדנוא ןבענ ןטייז עלא ןופ ןלאפ סָאװ

 וצ ןסירענּפָא טשינ תוחוכ עכעלשטנעמרעביא

 טימ ןייא ךיז רעמאלק ךיא .טרָא ןופ ןרעוו

 ןוא דרע רעד ןיא סיפ יד טימ ןוא טנעה יד

 לעוו'כ ,ןזָאל טשינ ךיז ?עוו'כ , רעביא רדסכ רזח

 יירשעג א רימ ןרעה גנילצולּפ ."ןזַאל טשינ ךיז

 ןיא טילפ יאול דוד רָאיטקא רעד יו ןעעז ןוא

 טָאה קורדטפול ןקראטש א ןופ ...טפול רעד

 וװ ,טרָא ןופ ןוטעג רעדיילש ןכיוה א םיא סע

 רָאּפ א ןפרָאװענרעביא םיא ןוא ןנעלעג ןיא רע

 סופ א טָאה ןאמפלעה דוד ייב ,.רעטיייו רעטעמ

 טָאה רע .ףיורא ןוא ּפָארא ןצנאט ֹוצ ןביוהעגנָא

 ךיא .עיצאוטיס יד ןשרעהאב טנָאקעג טשינ

 ךיז ןיפענ'ּכ זא ,קורדנייא םעד טאהעג בָאה יאוַל ךוד

 ,טנייצרעביא ןעווענ ןיב ךיא .םיענושמ ןשיווצ

 ןעוועג רָאנ זיא סָאד ,ןיינ רעבָא ,ןטונימ עטצעל ערעזדנוא ןענעז סָאד זא

 . . . ןוגרּפ-רעייפ רעטשרע רעד

 יקסווָאנירטיצ ,רימ רעסיוא ,זיא עּפורנ רעטנכערעגסיוא רעד ןופ

 .טעוװװעטארענ רעטעּפש ךיז ןבָאה סָאװ ,ןאמלעמ ריאמ רָאיטקא םעד ןוא

 ךָאנרעד ייז ןענעז עלא .ןבעל םייב ןבילבעג טשינ רענייק ,דנאלסור ןייק

 .ןשטייד יד ךרוד ןרָאװעג טעדרַאמרעד

 ןבייהפיוא טנָאקעג ךיז ןבָאה רימ ןוא טקיאוראב ךעלדנע ךיז טָאה'ס
 רעד ןיא שראמ םעד רָאֿפ רימ ןצעז ןגעוו עקיטייז ךרוד .רעטרע יד ןופ
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 װ ָא ק ר ו ט 4 ס ַא נָא ו

 -מוא שממ זיא'ס ןוא טנערב ןטייז עלא ןופ רעבָא ,ןילָאװראגנ ןופ גנוטכיר

 "אב גָאטייב ןגרָאמ ןֹוא רעביא ןקיטכענ רימ .,ןסיירוצכרוד ךיז ךעלגעמ

 .קצָאװטָא ןייק ןיינוצקירוצ רימ ןסילש

 -ענּפָא קראטש יוזא ךיז טָאה ןאמדירפ סקילעפ רעלָאמ-טסנוק רעד

 ףיוא ןנָארט םיא ןזומ רימ .ןייג רעטייוו טשינ ןָאק רע זא ,סופ א ןביר

 ןאמלעטיט .טרעוושאב קראטש געװ רעזדנוא טרעוו טימרעד ןוא טנעה יד

 םיוק ,ןענייוו וצ טרעהעגפיוא טשינ ןוא ןכָארבעגנייא ןצנאגניא ךיז טָאה

 ,קצָאװטָא ןייק טּפעלשענקירוצ ךיז

 ןשטייד יד זא ,טגָאז'מ .קירעיורט רעייז ןענעז עשראוו ןופ ןסירג יד

 -מוא ןענערב ןוא טעטשרָאפ יד ןיא ןסאנ עקינייא ןעמונראפ ןיוש ןכָאה

 סָאװ .טּפאכעגנָא ךימ טָאה ליפעג ךעלקערש א .זיוה ךָאנ זיוה קידתונמחרב

 ןיימ ןעוו טייצ רעד ןיא ,ןבעל ןיימ ןעוועטאר ייג ךיא ?ןוטענ ךיא בָאה

 אזא טָארד סרעטסעווש עדייב עניימ ןוא רעטָאפ ןטלא ןיימ ,דניק ןֹוא יורֿפ

 "וצ ףכית סילשאב ךיא ,ןבענ הצע ןא ןיילא ךיז ייז ןלעוו יוזא יו ;הנכס

 ,עטסטנעָאנ עניימ טימ ןייז טעוו סע סָאװ ,סָאד .עשראוו ןייק ןייגוצקיר

 .רימ טימ ןייז ךיוא טעוו

 ,טמעלקראפ רימ טרעוו ץרַאה ןיימ .עשראוו ןופ טנעָאנ ןיוש ןיב ךיא

 םעד טכאמ'ס .עשראוו ןופ גנוטכיר רעד ןופ ןעייג רעייפ ןעמאלפ עקיזיר

 -רעייפ א טימ ןרָאװעג טלקיוועגמורא טלָאװ טָאטש-טּפיױה יד יוװ קורדנייא

 עניימ ,יורפ ןיימ ,דניק ןיימ .ןטייז עלא ןיא ךיז טגיוו רעכלעוו ,רעיילש ןקיד

 ...ןפיוהרעטייש רעסיורגנ ןייא --- עשראוו ןיימ ,עטסטנעָאנ

 -ָאש יד ,קורדנייא ןכעלרעדיוש רעט ךָאנ א טכאמ קירוצ געוו רעד

 עטיוט ,ןשטנעמ עטיוט טימ טניילאב ץלא -- רעדלעפ יד ,ןנעוו יד ,ןעעס

 .םורא ךיז ןרענלאוו ךעלעניוורעדניק ,ןכאז ,םישובלמ ,טנאוועגטעב .דרעפ

 טלָאמעד !?ןעמוקענמוא ייז ןענעז ;ךעלרעדניק יד טימ ןרָאװעג זיא סָאװ

 ןופ ןברוח ןסיורג םעד ןלעטשרָאפ טנַאקעג טשינ ךָאנ רימ ךיא בָאה

 ,לאפוצ יּפ לע ןעמוקענמוא טשינ ןענעז סָאװ ,ךעלרעדניק ערעזדנוא.

 רעצנאג רעד טימ ןענעז רָאנ ,ןגעוו יד ןסישאב רעדָא ,ןרידראבמָאב ןתעב

 לייוו ,ראפרעד זיולב ןרָאװעגנ טזאנראפ ןוא ןטכָאשענסיוא טייקטריניפאר

 ןרָאװענ ןריובעג ןענעז ייז לייו ,עמאמ-עטאט עשידיי טאהענ ןבָאה ייז

 ...ןדיי
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 ןעװעג סע זיא יוזַא

 רעביא קיאור ץנאנ טזָאלענּפָארא ךיז ןבָאה ןענאלּפָארעא עשטייד יד

 עקידנטערטּפָא יד ןסָאשאב רעווענ-ןישאמ ןופ ןוא ןגעוו ןוא ןעעסָאש יד

 -טייד ןבָאה ייז זא ,ןגיולפעג קירעדינ יוזא ןענעז ייז .גנורעקלעפאבדליוווצ

 ןוא ןעיורפ יצ ,תולייח עשירעטילימ ןענעז סָאד יצ ,ןענעקרעד טנָאקעג ךעל

 עמאס םייב ןעוועג ךָאד זיא קסָאד ןוא .טריאוקאווע ןרעוו סָאוו ,רעדניק

 טייקלאטורב אזא ןזיוועגסיורא ןשטייד יד ןבָאה ָאד ןיֹוש .נירק ןופ בייחנָא

 ענעדישראפ ייב רימ ןבָאה געװ ןפיוא .גנורעקלעפאבדליוויצ רעד יבגל

 ןייג ןטָארעג זדנוא ןבָאה סָאװ ,ןטאדלָאס עשיליוּפ ןפָארטעננָא ןנעוו-ץיירק

 -רעסיוא רעייז טרעדנווועג ךימ טָאה'ס .גנוטכיר רעטצעזעגננעקא רעד ןיא

 ,עשראוו ןייק ,ןשטנעמ ,ריא טייג סָאװ וצ ,-- .טייקכעלפעה עכעלנעוועג

 טייג ,ןשטנעמ ,ךייא טעוועטאר .ןשטייד יד ךרוד טצעזאב ןיוש זיא סָאװ

 עשטייד ןעוועג ןענעז סָאד זא ,טסגוורעד ךיז רימ ןבָאה רעטעּפש ". . ..ןיהא
 סע גוװ ,גנוטכיר רעד ןיא ןראנראפ טלָאװעג זדנוא ןבָאה סָאװ ,ןענָאיּפש

 עקאט ךיז ןבָאה ןשטנעמ ךס א .סנטסָאּפרָאפ עשטייד יד ןעוועג ןיוש ןענעז
 ןטסעפ םעד טימ .עשראוו :ןעוװענ רעבָא זיא ?יצ ןיימ .ןריפראפ טזָאלעג

 יד טימ ךיז קידנענעכער טשינ ,סיוארָאפ ץלא ןעגנאנעג ךיא ןיב סולשאב

 עשראוו זא ,סיורא ךיז טזייוו .קירב רעד ןבענ ןיוש ןיב ךיא .ןצנעוװקעסנָאק
 ,קילג םוצ ךָאנ טייטש קירב-שזדעברעק יד .ץלא ךָאנ ךיז טקידייטראפ
 עננערטש ַא ,ןסירעגנפיוא ןענעז קירב-רעוװוָאטאינָאּפ ןוא -ןאבנזייא יד רָאנ

 רעוועשראוו ןבָאה סָאװ ,יד .סנטסָאּפ עשירעטילימ עשיליוּפ ןופ לָארטנָאק

 ןיפעג ךיא .ןיירא טָאטש ןיא קירב רעד ךרוד טזָאלעגנרעבירא ןרעוו ,רעסעּפ

 ןיא טייטש ןוא טרידראבמָאב קראטש טרעוו סָאװ ,סָאלש םייב ןיוש ךיז
 ןיימ ,עשראוו רעבָא ,ןענערב ןעניזאנאמ ןוא רעזייה ענלצנייא .ןעמאלפ
 ךיז טָאה טָאטש-ןריובעג ןיימ וצ טפאשביל ןיימ ,ץלא ךָאנ טייטש ,עשראוו
 1 ,טלּפָאטראפ

 .ןבע? ייז .ָאד ןענעז עטסרעייט עניימ .םייהא ךיא יינרעד ךעלדנע

 .ןבעל תוחּפשמ ערעייז טימ קחצי ןוא טנומגיז רעדירב עניימ

 ףיוא םָארטש ןטימ קעווא רעבמעטּפעס ןט6 םעד זיא סָאװ ,טנומניז
 עטסטנעאנ ערעזדנוא עלא טימ ןענעז רימ .ןעמוקעגקירוצ ךיוא זיא ,חרזמ
 -טנעָאנ עניימ ןיוש ךיא לע רעמ :רדנ א ךיז ביג ךיא .ןעמאזוצ רעדיוו
 ,ןזָאלראפ טשינ לָאמנייק עטס
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 עשראוו ןיא קידוצ

 טשינ ןפוא ןיאב ןָאק שטייד רעד .ץלא ךָאנ ךיז טקידייטראפ עשראוו

 ףיוא ,טרידראבמָאב רעטייו רעבָא טרעוו טָאטש יד .טָאטש ןיא ןיירא

 ןעו ?אפ ןיא זא ,ךיז טליפ סע .ןדאקיראב טיובענסיוא ןענעז סאג רעדעי |

 יי ךיוא ףמאק רעד טעוװ ,עשראוו ןייק ןסיירניירא ךיז ןלעוו ןשטייד יד

 עיצאוטיס יד טרעוו לייוורעד .זיֹוה ןדעי ראפ ,סאנ רעדעי ראפ ןייגנָא רעט

 -שינ ,טכיל ןייק ָאטשינ .ןסע ןייק ָאטשינ .רערעווש לָאמא סָאװ טָאטש ןיא

 .סעבמָאב עשטייד ךרוד ןסירענפיוא ץלא .רעסאוו ןייק ָאטשינ ,זאנ ןייק ָאט

 ןייא ןופ :ראפעגנ עטלּפָאט א .ןרעטליפ יד וצ רעסאוו ךָאנ ןייג זומ ןעמ

 -אנילוכ עשיליוּפ --- טייז רערעדנא רעד ןֹופ ;סעבמָאב עשטייד -- טייז
 .חצר תוכמ ןדיי ןגָאלש ןוא ןלאפאב סָאװ ,סענ

 לאונמע ר"ד טניירפ ןיימ ןגענאב'כ .טָאטש ןיא סיורא יינ ךיא

 -עג א עשראוו ןיא ךיז טעדנירג סע זא ,רימ טלייצרעד רע .םולבלעגניר

 ךיא .ןטעברַאוצטימ ןייא ךיס טדאל רע .טעטימָאק-ספליה רעכעלטפאשלעז

 סָאו ,טעטימָאק-ריזינאנרא רעד ,סאנ עקלעיוו רעד ףיוא לאקאל ןיא םוק

 ,סאג ענסאי רעד ףיוא לאקָאל-טניַאשזד םעד ןיא ןענופעג רעירפ ךיז טָאה

 גנוקידעשעצ רעד בילוצ ,זיא ,טאלוסנָאק רענאקירעמא םענופ זיוה םעניא

 ןטימ ןעמאזוצ ,ןרָאװעגנ ןגָארטעגרעבירא ,עבמָאב רעשטייד א ךרוד זיוה ןופ

 טלעטשענ ךיז ןבָאה סָאו ,עטנאקאב עטלא ףערט ךיא ,רעהא ,טניאשזד

 -רעשט .ּפ ,קישזונ .ד ,טאטשיונ :ןרָאטקעריד-טניאשזד יד :טעברא רעד וצ

 האזמ יכדרמ ,רעדניל םחנמ .רנמ ,טרעכייוו .מ ר"ד ,ןייטשנרָאב ןוא יקס

 ַאלַאג ,שזדָאל ןופ עדיורב .ּפָארּפ ,(עּפורט רענליוו רעד ןופ רָאטקעריד .וועג)

 ,(רענרומכ רעוט ןשידנוב םענעברָאטשראפ םענופ רעטכָאט יד) יקסנישטשעל
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 רוטרא רעוט ןשידנוב םעד ,ןאגאז אנכש רעוט ןשיטסינויצ ילעוּפ םעד

 .ב טסילאנרושז םעד ,(רעגָאװש סשא םולש) קיצנאד ןופ ָאריּפס ,םיובלגיז

 -נוב םענופ יורפ יד) אקזדורגָאװאנ עינָאס ,םולב אשארבא ,שטיווָאניליכ

 לעקנעב וואלסינאטס טאקָאװדא ,(?אונמע עקירעמא ןיא רעוט ןשיד

 אינעג ,קחצי רעדורב ןיימ ,גרעבנייר רעינישזניא ,(רעוט רעשיא-.ם.ּפ.ּפ)

 -ױּפ ,ףעלא .ג ?לענָאלָאק ןופ רעטסעווש א) ףעלא .מ ןיליירפ ,שטיווָאניבאר

 א סמולבלעגניר ר"ד ןוא (ןָאטגנישאוו ןיא עשַאטַא רעשירעטילימ רעשיל

= 

 רעסאװ לסיב א ךָאג ןעײר יד טא }

 ,רעטעבראטימ ןוא רעדילנטימ עּפורג עטשרע יד ןעוועגנ זיא סָאד .רעדורב
 סָאװ ,עיסימָאק-רינידרָאָאק עשידיי ענעפורעג יוזא יד טעדליבעג ןבָאה סָאװ
 רעד ייב עיסימָאק-רינידרָאָאק רעניימענלא רעד ןָא ןסָאלשעגנָא ןעוועג זיא
 ןופ רעציזרָאפ סלא .(ץוש עלאיצַאס) "אנשמעלָאּפס .אקעיּפָא , רעשיליוּפ
 -ייו .מ ר"ד ןרָאװעג טמיטשאכ זיא עיסימָאק-רינידרָאָאק רעשידיי רעד
 -טימ עלא .םולבלענניר לאונמע ר"ד -- ראטערקעסד-לארעגנעג סלא ,טרעכ
 ןדעי ךיז ןבָאה עיסימָאק-רינידרָאָאק רעד ןופ רעטעבראטימ ןוא רעדילג
 ךרוד טָאטש רעד ןופ גנוסישאב רעקראטש רעד ףיוא טקוקעג טשינ ,גָאט-
 רעטסערג רעד טימ טלעטשעג .,ןענאלּפָארעא ןוא עירעליטרא רעשטייד רעד
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 װ ָא ק ר ו ט 4 ס ַא נָא ו

 ןפמעקאב וצ ןעוועג זיא גרָאז עטסערג יד .טעברא רעד וצ הנכס-סנבעל

 .טָאטש ןיא ןליפ טזָאלעג קראטש ןיוש ךיז טָאה סָאװ ,רעננוה םעד

 .י טניאשזד ןופ רָאטקערידטימ רעד זיא גנורידראבמָאב רעד תעב

 "מָאב רעשטייד א ךרוד ןרָאװעג טעדנוווראפ רעווש יורפ ןייז ןוא טאטשיונ

 ייז וצ עפַארטסאטאק רעד ןופ טרָא םענופ רעבירא ייז ןגָארט רימ .עב

 ןביוהעגנָא ךעלסיבוצ טָאה טאטשיונ .י .סאנ אקסוועלורק ףיוא ,םייהא

 עשיניצידעמ .ןברָאטשעג ןדנּוװ יד ןופ זיא רעבָא יורפ ןייז ;ךיז וצ ןעמוק

 טעמכ םורָאװ ,ןעמוקאב וצ רעווש רעייז ןעוועג טייצ רענעי וצ זיא ףליה

 ענעבילבראפ לָאצ עניילק יד ןוא חרזמ ףיוא קעווא ןענעז םיריוטקָאד עלא

 רעד בילוצ ,סאג ןיא ןיינוצסיורא טאהעג ארומ טושּפ ןבָאה .םיריוטקָאד

 -נאהאב סטאטשיונ יד ךיוא ןענעז םורא יוזא ,גנורידראבמָאב רעקידרדסכ

 -נעזָאר רָאטקַאד-רעדניק םעד ךרוד ,ןגרוריכ ךרוד טָאטשנא ןרָאװעג טלד

 ןוא ןטנעמאקידעמ .ןייטשנרעב-ןיקריס ןירָאטקָאד-ןָאצ רעד ךרוד ןוא םולב

 סָאװ .םעד תמחמ ,ןעמוקאב טנָאקעג טשינ ךיוא ןעמ טָאה ןעגנוצירּפשנייא

 אזא ייב .רעטילימ ןופ תושר םוצ ןרָאװעג טלעטשעגנ ןענעז ןקייטּפא יד

 .םיורג ךעלביירשאבמוא ןעוועג טייקכעלברעטש יד זיא דנאטשוצ

 עיסימָאק-רינידרָאָאק רעד ןופ טעברא-ספליה רעד ןופ םענראפ רעד

 טגיילעג ,טגָאזעג יװ ,זיא טביװעגטּפיוה יד .גָאט וצ נָאט ןופ ןסקאוועג זיא

 עקידנטעברא ןוא רעלעטיּפש ,רעדניק יד ןופ גנוזייּפשאב ףיֹוא ןרָאװעג

 -לאוועג ךיז ןבָאה סָאװ ,םיפרשנ ןוא םיטילּפ יד ראפ ךיוא יוװ ,ןשטנעמ

 עלא ןיא ןכיק טנדרָאעגנייא טָאה ןעמ .רעכעל ןוא סרעלעק יד ןיא טרענ

 ןעמ .ןלאקָאל-ייטראּפ ןוא ןבולק ,ןלוש עשידיי ,ןענייאראפ עלענָאיסעפָארּפ

 טלייטעגרעדנאנופ ןענעז סָאװ ,ןטקודָארּפ ענעקורט טלייטעג ךיוא טָאה

 -יטסאלּפ ,ןרָאיטקא ,רעביירש ,רערעֿפ ,רעוט עכעלטפאשלעזעג וצ ןרָאװעג

 רָארּפ יד ןעמענּפָא ןעמוקעג רעבָא זיא ןשטנעמ לָאצ עניילק א .וו"ַאא רעק

 .סאג רעד ףיוא ןיינוצסיורא ךעלרעפענסנבעל ןעוועג זיא'ס תמחמ ,ןטקוד

 ןופ ןרָאװעג טעדנּווראפ רעווש רעדָא ,טיוט ןלאפעג ןענעז ןשטנעמ ?יפ

 "רעד ןגעלעג ןענעז סאג רעד ףיוא .סרעטילּפש-עבמַאב רעדָא ,ןלענּפארש

 ןבָאה ןשטנעמ יד .טניה ענעסָאשרעד ,דרעפ עטעגרהרעד ,ןשטנעמ עטעגרה

 םנָאקעג ייז טָאה ןעמ זיב ,געט עגנאל ןסאג יד ןיא טרעגלאוועג יוזא ךיז

 ןשטנעמ עטרעגנוהעגסיוא .גנאל ןכָאװ ןגעלעג ןענעז דרעפ יד .ןעמענוצ
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 ןעװועג סע זיוא יוזַא

 -ענּפָא רעטעּפש סע ןוא שיילפ רעקיטש ןטינשענּפָא דרעפ יד ייב ןבָאה

 -כרוד ןעוועג רעווש שממ .עטעטסעּפראפ א ןעוועג זיא טפול יד .טכָאק

 רעד רעביא -- עיבאשז זיב אנשעל ןופ --- לשמל) ןסאג עסיוועג ןיינוצ

 עסייה ,עטוג יד ןיא יו קראטש יוזא ןעֶוועג ץיה יד זיא וצרעד .(עקסראמיר
 .עימעדיּפע רעסיורג א טימ טָארדענ טָאה'ס .געט-רעמוז

 ןייג ךיז ךיא זָאל ,ָארויב ןיא טעברא ןיימ ךָאנ ,נָאט ןסיוועג א ןיא

 -יטרא ןוא ןלענּפארש ןופ לנָאה א רעטנוא ,סאג עטאלז רעד וצ ,םייהא

 ...זײּפש ?לסיב א ךַאנ ךיז טפוטש סָאװ ,טמסװ םער טביירט ײצילַאּפ

 ךיא ןיב ,ןרעיוטיזיוה ענעדישראפ ןיא ךיז קידנקעד ,ןרעטילּפש-עירעל
 ,סאג-עדראווט רעד וצ ןעננאגרעד

 יד ןיא ןפרָאװעג ךיז טָאה רעמ ץלא ,םייהא רימ וצ רעטנענ סָאװ
 רעד יו ,קורדנייא םעד טכאמעג טָאה סע .למיה ןפיוא טייקטיור יד ןגיוא
 אמתסמ טנערב סָאד זא ,טכארטעג ךיז בָאה ךיא .טנערבעג טלָאװ למיה
 סעּפורג ןסירעגסיורא ךימ ןבָאה תובשחמ עניימ ןופ ,לאזקָאװטּפיױה רעד
 ענעפַאלעננָא יד ןשיווצ .גנוטכיר ןיימ ןיא ןפָאלעג ןענעז סָאװ ,ןשטנעמ
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 וָא ק ר ו ט סם ַא נָא ו

 ןענעז עכלעוו ,ןאמ ריא טימ רענלימ עלהרש עניזוק ןיימ ןעזרעד ךיא בָאה

 ,טלעטשענּבָא טשינ ךיז ייז ןבָאה ,ךימ קידנעעזרעד .םיעגושמ יו ןפָאלעג

 "!טנערב זיוה סָאד ,םייהא לענש ףיול ,סאנָאי, :ןנירשעגסיוא דליוו רָאנ

 ןייק ןיוש ךיא בָאה ,החּפשמ ןיימ טימ ןיא סע סָאװ ,עגארפ ןיימ ףיוא

 .ןפָאלעג רעטייוו ייז ןענעז םידש יװ .ןעמוקאב טשינ רעפטנע

 רעסערג ץלא ,סאג-עטָאלז רעד וצ ךיז רעטנענרעד ךיא רעמ סָאװ

 סע זא ,ךיור א .רעייפ ןופ טילג טפול יד .ןשטנעמ ןופ ףיולעגנ רעד טרעוו

 עטאלז רעד ןופ טנעָאנ רָאנ ןיוש ןיב ךיא ,ןעמעטָא וצ רעווש טושּפ טרעוו

 -- רעזייה יד ,סאג יד .געוו םעד רימ טלעטשראפ טנאוורעייפ עקיזיר א .סאג

 .ןדלאוועג ,ןעיירשעג .ןענעפע וצ ןגיוא יד ךעלנעממוא זיא'ס .ןענערב

 ,ןליוק .יירעסיש רעסיורג רעד טימ ףיונוצ ךיז ןשימ ןייוועג ןוא תוללק

 ! םונהיג רעתמא ןא .ןטייז עלא ןופ ןעילפ ןלענּפארש

 ךיז ןכערב סָאװ ,ןשטנעמ עּפורג א ןפיולייבראפ ךיא עז גנילצולּפ

 ןענעז סָאד .ךיז ףיוא ןּפעלש ייז סָאװ ,ןכאז ןופ טסאל רעד רעטנוא ןייא

 ןיימ :ייז טימ סיוא ךיז ךיילג ,קירוצ ףיול ךיא .;,עטסטנעָאנ עניימ ךָאד

 ןיימ טנאה ןראפ קידנטלאה ,דניק גנוי א יװ טפיול רעטָאפ רעקשטיטלא

 ןּפעלש סָאװ ,סרעטסעווש עדייב עניימ ןוא יורפ ןיימ --- ןבענרעד ;עלעדיימ

 סָאװ ,סטוג-ןוא-בָאה ?סיב סָאד --- סעזילאוו ןוא טנאוועגטעב ךיז ףיוא

 "וצ ןענעז רימ סָאװ ,ךעלקילג ןענעז רימ .ןעוועטאר וצ ןזיוואב ןכָאה ייז

 .ןרערט טימ לופ ,ןגיוא ענעקָארשעגסױא --- עלא ייב ,ןעמאז

 רעד וצ ךימ טּפעלש ןוא טנאה ןראפ ןָא ךימ טּפאכ עלעדיימ ןיימ

 "רעד עריא ןעשטּכעש ..,"טנאוו רעד וצ ,טנאוו רעד וצ ,עלעטאט , :טנאוו

 ףיוא ,זיוה םוצ ןעמוקעגנָא ךעלקילג ןענעז רימ .ךעלעּפיל עסייוו ,ענעקָארש

 טרָאװ ןייק ןעמ טָאה געוו ןפיוא .טניווועג בָאה ךיא ּוװ ,סאג ענזאלעשז

 ךיא בָאה ,טרָא ןפיוא טשרע קידנעמוקנָא .ךיז ןשיווצ טדערעגסיוא טשינ

 "עג טָאה רעטָאפ ןיימ ווו ,זיוה ןבענ ץאלּפ רעד זא ,טסווורעד ייז ןופ ךיז

 "עג ןיא ,רעטערב טימ לופ ןיזאגאמדץלָאה א ךיז טניפעג'ס וװ ןוא טניווז

 ןעמונעגמורא ןבָאה ןעמאלפ יד ןוא ענמאב-דניצ א ןופ ןרָאװעג ןפָארט

 יד ןוא טנאוועגטעב לסיב סָאד ןּפאכ וצ ןזיוואב םיוק .זיוה רעייז ךיוא

 ןופ ךיז ןגירקוצסיורא ןוא ןכאז עטיירגענוצ קידנעטש ?לאפ ןדעי ףיוא

 ןזָאלעג ךיא בָאה בוטש ןיא זא ,ךיז ךיא ןָאמרעד גנילצולּפ .בוטש רעד
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 ןעװעג סע .ויא .יוזַא

 ןטלאהעג דימת בָאה ךיא .סָאװ ,ןכאז עטסקיטכיוו עניימ טימ עזילאוו א

 -ראפ תוביס ענעדישראפ בילוצ ,ןזומ טעוװ ןעמ ביוא לאפ ןיא טיירנעגנָא

 יוא ּפָאק ןיא גיוא ןא יװ ןטיהעג ךיא בָאה עזילאוו יד .זיוה סָאד ןזָאל

 טלאיו ,ןכאז עניימ עלא ןוא בָארעדראג עצנאג ןיימ ןריולראפ טלָאװ'כ ןעוו

 יד ןריולראפ טלָאוװ'כ ןעוו יו ,ןעמונעגרעביא קראטש יוזא טשינ ךיז ךיא

 -רא ןרָאי רעקילדנעצ ןופ טאטלוזער םעד --- ןסעיּפ עניימ טימ עזילאוו

 םעד ןנעוו עטסטנעָאנ עניימ עקאט ןבָאה הלחב רעסיורג רעד ןיא ,..טעב
 קירוצ זָאל .א רעכיוו א יװ ךיז ךיא בינ ,גנאל קידנטכארט טשינ .ןסענראפ

 יד טימ עזילאוו יד ךיוא ּפֶא עוועטאר ןוא בוטש רעקידנענערב רעד וצ

 .ראוטרעּפער ןיימ ןופ ןסעיּפ עטסקיטכיוו

 ךָאנ ךיא בָאה ,'ןעיעפָארט , יד טימ ןעמוקעגקירוצ ןיב ךיא ןעוו

 ןיימ ייב רימ טעוו'ס יצ ,קידנרעטיצ ,רעיוט ןיא עטסרעייט עניימ ןענופעג

 רימ ...ןריסאּפ טשינרָאג ---טנָאזעג ןבָאה ייז יוו-- ?םירש ןקיניזטכייל,

 רעלעק א ךָאנ זיא טלָאמעד .ּפָארא ןעיינ ןוא רעלעק ןקידייל א ןעניפעג

 רעלעק ןיא ןיא ליד ןייק תויה .טרָא-ץוש "ןרעכיז , א ראפ ןעגנאגעגנָא

 ,ריט א דרע רעטכייפ רעד ףיוא טניילעגרעטנוא רימ ןבָאה ,ןעווענ טשינ

 .רעטָאפ ,ןכאווש טלָאמעד ןיוש ,רעזדנוא טגיילעגקעווא ןוא טעבעגסיוא
 טרָא ןא טכאמעג ,דניק רעזדנוא טגיילעגקעווא רימ ןבָאה עזילאוו א ףיוא

 -ראפ , וצ ןסָאלשאב ךיא בָאה ןיילא ןוא סרעטסעווש ןוא יורפ ןיימ ראפ

 .ךאוו רעד ףיוא ,רעיוט ןיא טכאנ .יד "ןעננערב

 ןענעז ,רעמוז ןיא יו .סייה יוזא ןעוועג ןענעז סָאװ ,געט יד וצ ךוּפיהל

 :טייקכייפ ןופ סאנ ןעוועג זיא רעלעק ןיא .עטלַאק גונעג ןעוועג טכענ יד
 טּפאכעג ןבָאה עלא זא יוזא ,ןעוועג טשינ זיא לרעטסנעפ ןיא ביוש ןייק
 ייוצ ןוא געט ייווצ טרישזַאל רימ ןבָאה רעלעק םעד ןיא .רעטיצ ןטוג א
 ץאלּפ ןפיוא רעייפ סָאד .םייחא ןרעקמוא טנָאקעג ךיז ןבָאה רימ זיב ,טכענ
 זיוה רעזדנוא רעבָא ,ןרָאװעג טריזילאקָאל טשינ ךָאנ זיא רעטערב יד טימ
 .ראפעג ןופ טצישאב ןעוועג לָאמ סָאד זיא

 -ענ ןפיוא ןפורעגּפָא קראטש ךיז טָאה רעלעק ןסאנ ןיא ןגיל סָאד
 -םיוא טשינ רע טָאה ןָא טלָאמעד ןופ ןוא רעטָאפ ןיימ ןופ דנאטשוצ-טנוז
 ףיוא לָאטיּפש ןיא ןריפרעבירא טזומעג םיא טָאה ןעמ .ןעקנערק וצ טרעהעג
 -עמ יד זיא רעדייל .םישדח עקינייא טרעטאמעג ךיז טָאה רע ּוװ ,עטסישט
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 וָא ק ר ו ט  סַא גַא ו

 ןבָאה רימ ןוא קנערק ןייז ןיא ןפלעה וצ םיא ןעוועג חוכב טשינ ןיוש ןיציד

 -עי טָאה ץעזעג ןשטייד ןטיול .ןעמענוצסיורא טרָאד ןופ םיא ןסָאלשאב

 םומינימ ןכאמכרוד טזומעג ,לָאטיּפש ןופ קידנעייגסיורא ,רעקנארק רעד

 -ַאֹל עקיסאּפ קעווצ םעד וצ ןפאש ןנעו .ןאטנאראווק .עקידנכָאוװייװצ א
 -נארק יד טָאה ןעמ ווו ,ןבוטש יד ןיא ןגנרָאזאב תוחּפה לכל רעדָא ,ןלאק

 טימ רעטסנעפ יד ,ןפרָאװעגניירא ;טנַאזעגנ רעסעב רעדָא ,טניילעגניירא עק

 ןגעוו ךיז טָאה רעקינייוו ךָאנ ןוא טכארטעגנ טשינ ןשטייד יד ןבָאה ,ןביוש

 -נדיי םייב ןזעװ-?ָאטיּפש ןוא טמא-סטייהטנוזעג סָאד טרעמיקעג םעד
 ןדנעטשמוא יד ייב טזומעג טרָאד טָאה "רעקנארק רעטנוזעג , רעדעי .טאר

 ןיימ ךיוא ,ךיז טייטשראפ ,טָאה לרוג םעד .גנודניצנַא-ןעננול א ןכאמכרוד

 .ןטימענסיוא טשינ רעטָאפ

 םיא ךיוא ןוא זדנוא זיא ,םייהא טכארבעגקירוצ םיא טָאה ןעמ ןעוו

 ,םורא געט רָאֹּפ א ןיא .ךיז טרעטנענרעד פוס רעד זא ,ןעוועג רָאלק ןיוש

 רות
 א2/12/ 0

 װ װ 0
 1102ז/ קס 6162468 סוסזקוסמ12סה שש 71 זסאט 2918.

 ר ץקזסיא8026016 26000/ 2 1סזתט ןנז26002726 2000 סזחסחו2122 קזקָא ט} (20קסײס) 0006426 806 שש 8066, 48. 15-0

 והנה 1940 ז.0 2062. 13-61,0 ס;ץזח 22208/װ|2 ןכ02051216 יא ַע!טססאוזח 22

 ט21961

 םוטזס ?סזצסססױײז ,,057 4דאוג 0400 םס8 םופז !אגובחפ ט/אוסתמזז48 ט} 0::ץט0ײ444 3

 טּפעלקעגרעדנאנופ זיא סָאװ ,גנודלעמירעיורט א ןופ ראלּפמעזקע רענעטלעז
 1940 ראי ןיא ןרעױמ רעטעשראװ יד ףױא ורָאװעג
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 ןעװעג סע זיא יוזַא

 ץראה סָאד ;ןּפאלק וצ טרעהענפיוא ץראה ןייז טָאה ,1940 יאמ ןט15 םעד

 ןפלָאהעג ןוא טמעראוורעד ןרָאי רעקילדנעצ טָאה סָאװ ,ווָאקרוט ילתפנ ןופ

 -נאלנרָאי ןוא רעדנירג רעד ןעוועג .זיא רע ,עקיטפרעדאבטיונ ןֹוא םימותי

 -יפ ערעדנא ליפ ןוא "קדצה תניל , ,"םימותי תרזע , ןופ רעזייוונעוו רעֶנ

 .עשראוו ןיא סעיצוטיטפניא עשיּפָארטנאלי

 זָאק ,עשראוו ןיא ןעוועג זיא רעטָאפ ןיימ רעלוּפָאּפ ןוא טבילאב יו

 ןוא ,טאהעג טָאה רע סָאװ ,היוול רעטנאזָאּפמיא רעד ןופ טקאפ רעד ןגָאז

 םלוע תחיב רערעשרַאװ ופיוא חאטרוט ילֲחַסַנ ןופ היל יד

 רעריפיסטפעשעג ,גרעבמאס טסיטרא םעד ןעמיטעז עייר רעטשרע רעד ןיא

 ןיא ,ןרעפלאה םהרבא ,ץרוק .א טסיטרא טנורגירעטניה ןיא ,ןַאמפלעה דוד

 .א .א םיובנעטכיל 'ילא ,סקניל ,טייז רעד

 תוכמ ןנָאלשעג ,טעברא ףיוא טּפאכעגנ ןדיי טָאה ןעמ ןעוו ,טייצ א ןיא סָאד

 ךָאד ןוא .סאג ןיא ןיינוצסיורא דיי א ראפ הנכס א ןעוועג זיא'ס ןוא חצר

 דובכ ןטצעל םעד ןבענּפָא ןעמוקענ ןשטנעמ רעטרעדנוח ,רעטרעדנוה ןענעז

 .ךיז ראפ טבעלענ טשינ לָאמנייק טָאה סָאװ ,שטנעמ א
 א 5 |

 -ראטש ץלא ןרָאוװענ זיא ןשטייד יד דצמ עשראוו ףיוא םערוטש רעד
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 װ ָא ק ר ו ט סם ַא נָא ו

 םעוו'מ ביוא זא ,םוטאמיטלוא ןַא טָאטש רעד ןבעגעגרעביא ןבָאה ייז ,רעק

 -ראבמָאב-טפול עלאטָאט א ןבייהנָא ייז ןלעוו ,ןבענרעטנוא טשינ ףכית ךיז

 .דרע רעד ןופ עשראוו ןשיווּפָא ןוא גנוריד

 דעשירעטילימ רעד ןוא יקסנישזַאטס טנעדיזערּפ רעוועשראוו רעד

 .נָאזּמֶא ןא טימ טרעפטנעעג ןבָאה אמושט לארענעג טנאדנעמָאק-טָאטש

 .עקַאטַא-לארענעג רעד וצ ןטערטענוצ ןשטייד יד ןענעז סעכ ןדליוו א טימ

 ןָא סערדאקסע:-טפול ןוא עירעליטרא ערעווש ןבָאה טכאנייב ןוא גָאטייב

 יד ןבָאה טכענ יירד ןוא געט יירד .רעייפ טימ עשראוו טניילאב רעהפיוא

 .קורדנייא םעד טכאמענ טָאה'ס .עשראוו טרידראבמָאב ןוא ןסָאשאב ןשטייד

 ,טָאטש רעד רעביא ,טפול רעד ןיא קיסעמלנער ןרָאפ ןנוצ-ןאב עצנאג יו

 ,רעזייה יד ףיוא ,טָאטש רעד ףיוא שזאנאב-רעייפ רעייז ּפָארא ןטיש ןוא

 ןרָאפעג ,ןסלער ףיוא טאטשנא ,רעבָא ןענעז ןנוצ-ןאב יד .ןסאג יד ףיוא

 ןיא סיורא טנַאקעג טשינ טָאה שטנעמ םוש ןייק .ןוורענ ערעזדנוא רעכיא

 ןִא ,סרעלעק יד ןיא ,ןעגנוניווו יד ןיא טקעטשראפ ןנעלעג זיא ןעמ .סאנ

 .טשינ לָאז סָאװ ,זיוה ןייק ןעוועג טשינ .ףָאלש ןָא ,רעסאוו ןָא ,טכיל ןָא ,ןסע

 .רעייפ יצ ,עירעליטרא ,עבמָאב א ךרוד טקידעשאב רעדָא ןפָארטענ ןרעוו

 -בוטש יד ןיא ןנעלענ זיא ןעמ ;ןוטעגסיוא טשינ רענייק ךיז טָאה טכאנייב

 .םוצ ןעמענ ףוס א ןיֹוׁש לָאז :טכארטעג ןוא ןניוא עטכאמראפ טימ ,ןעלקניוו

 .ןטלאהסיוא טשינ ןעמ טעװ רעגנעל םורָאװ ,םונהינ

 -עלקערש א ךיז טרעהרעד גנילצולּפ .שינרעטסניפ א ,טכאנייב טעּפש .

 ןפָארטעגנ טָאה עבמָאב א זא ,טנייצרעביא ןיב ךיא .ןביוש ןעילפ'ס .ץעז רעכ

 ןיא ץלא :סע טסייה .טבעל יז .יורפ ןיימ ןָא ריר ךיא .הריד רעזדנוא ןיא

 .טרעטיצעגפיוא ןרעוו רימ .ךעלנעוואבמוא רעבָא טניל דניק ןיימ .גנונעדרָא
 ןיימ .יז טכארטאב ןוא ?לּפמעל שירטקעלע ןא שאט ןופ סיורא לענש יצ'כ

 ,ןעלסיירט וצ ןָא יז ןבייה רימ !??טליוקראפ .ץראווש ןצנאגניא זיא דניק

 -עגנייא טראה יוזא יז זיא טייקדימ ןופ .ףיוא ךיז טצעז ,ןניוא יד טנפע יז

 ןגעלעג ןענעז רימ .ןעשעג זיא ָאד סָאװ ךיז רימ ןריטנעירָא דלאב .ןפָאלש

 "עג עקאט טָאה זיוה רעזדנוא ןיא .ןוויוא םייב ?קניוו ןיא ,דרע רעד ףיוא

 ןוא ןעמיוק ןיא ןלאפענניירא אמתסמ זיא רעטילּפש א ,עבמָאב א ןפָארט

 ידניק ןיימ יו יוזא .עשזאס יד טצעזענּפָארא טָאה קורד-טפול רעקראטש רעד

 . . . ןרָאװעג טצראוושראפ .יוזא יז זיא ,ןוויוא עמאס םייב ןגעלעג זיא
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 ועוועג סע ז יא יוזַא

 -ראפ ןוא עטענרהרעד 14 ןעוועג טלָאמעד ןענעז זיוה רעזדנוא ןיא

 -אב םענופ רעטומ יד טניווועג ,ערעדנא ןשיווצ ,טרָאד טָאה'ס .עטעדנגוו

 טָאה'ס ןעוו .רעדניק עריא טימ רענּפענ םהרבא ןקסע ןכעלטפאשלעזענ ןטנאק

 ןוז רעד זיא ,סאג רעזדנוא ןופ גנורידראבמָאב עקראטש יד ןביוהעגנָא ךיז

 ןוא טריזילַארַאּפ ןנעלענ זיא עכלעוו ,ןעמאמ ןייז ןופ בוטשפָאלש ןיא ןיירא

 ףםיוא ןעמונעגנ יז טָאה רע .ןיירא רָאדירָאק ןיא ןעמענרעבירא יז טלָאװעג

 -עג עבמָאב א ןופ רעטילּפש א טָאה טנעמָאמ ןקיבלעז םעניא .סעציילּפ יד

 -יילּפ ענייז ףיוא ןעגנעה ןבילבענ זיא יז ןוא רענּפעגנ יורפ עטלא יד ןפָארט

 .ןעשענ טשינרָאנ ןיטולחל זיא ןוז םעד .עטיוט א ןיוש סעצ

 ,עטיוט יד ןריפוצסיורא ךעלגעממוא ןעוועג זיא סע סָאװ ,םעד בילוצ

 יד ןבענ ,ןרעווקס יד ןיא רעדָא ,ףייה יד ןיא ןעוועג רבקמ ייז ןעמ טָאה

 -ניירא ןכָאנ טשרע .ןעמאזוצ ןטסירק ןוא ןדיי ןנעלענ ןענעז טרָאד .רעזייה

 ןוא טרימוהסקע םיתמ יד ןעמ טָאה עשראוו ןייק ןשטייד יד ןופ ןרישראמ

 .שזאטנעמצ ןכעלטסירק רעדָא ,םלוע תיב ןשידיי ןפיוא ייז טריפעגרעבידא

 טשינ רימ רָאנ טשינ ןבָאה עשראוו ןופ גנורידראבמָאב עלאטָאט יד

 רעקידייטראפ עשידלעה יד טשינ ךיוא םינּפא רָאנ ,ןטלאהסיוא טנָאקעג

 ,טנָארפ ןופ רידנאמַאק רעד טָאה רעכמעטּפעס ןטס20 םעד .עשראוו ןופ

 לָאמאטימ .עשראוו ןופ עיצאלוטיּפאק יד ןבירשעגרעטנוא ,לעמור לארענעג
 ץלא ןבָאה רימ .סָאש ןייק טשינ רעמ טלאפ'ס .ןרָאװעג ?יטש ץלא זיא

 ...טמעטעענּפָא רעטכייל
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 עשראוו ןיא ןשטייד יד

 ךָאנ טרעטיצ'מ .סאג ןיא סופ א סיורא ןעמ טלעטש קערש טימ

 סיוא טעז עשראוו .ןבייהנָא יינ'ס ףיוא םונהינ סָאד ךיז טעוװ רעמָאט .ץלא

 טימ רעזייה .רעזייה עקידנענערב .רעזייה עטרעטשעצ .ןענעקרעד וצ טשינ

 יד ףיוא .ןעמונענסיורא םירעדעג יד ךיוב רעייז ןופ טלָאוװ'מ יו ,רעכעל

 עטעגרהרעד ,ןרופ ,ןעיאוומארט עטרעקעגרעביא -- ןסאנ ןֹוא ןראוטָארט

 ןוא .ץעק ,טניה עטיוט .דרעפ עטיוט ,טנאוועגטעב ,ןכאז-בוטש ,ןשטנעמ

 .ןביוש-רעטסנעפ עטקאהענסיוא עלא ןופ עטקאהעצ ,זָאלג -- םעלא רעביא

 וצ ןגיוא יד ךעלנעממוא .זָאלנ ןופ ךאלפרעביוא ןסיורג א רעביא טיינ'מ

 ןוא לגיצ ,זָאלנ ,דמאז ןופ שימעג א -- ביוטש רעכעלקערש א .ןענעפע

 טימ ךיז קידנּפאטסיוא ,ןייג זומ'מ .ןגיוא יד טישראפ ץלא סָאד --- עטָאלב

 ןיטסיטרא רעד ףיוא ןָא ךימ ךיא סיוטש ,יוזא קידנעייג .געוו א טנעה יד

 רעבָא .ןבעל עלא .שינענעגאב רעד טימ ךיז טיירפרעד ןעמ .ןָאטיל אינַא

 לאינד רָאיטקא רעד ,רבח רעזדנוא .זיוה ןיא ייז ייב ןעשעג זיא קילגמוא ןא

 יוזא לענּפארש א ךרוד זיא ,טקיטכענעג ייז ייב טָאה רעכלעוו ,ָאריּפַאש

 ןייז טכיוהעגסיוא רע טָאה םירוסי ערעווש ןיא זא ,ןרָאװענ טקידעשעצ

 .ןרָאװעג טעדנּווװראפ טכייל זיא ןאמּפיל השמ רָאיטקא רעד ךיוא .המשנ

 -ראטש רעד תעב :ןדנעטשמוא עקידננלָאפ ייב ןעשענ ןיא לאפ רעד

 זיא ,(19 אנשעל ייז ןבָאה טניווװעג) ןָאיאר רעייז ןופ גנורידראבמָאב רעק

 .הריד רעייז ןיא רעטסנעפ א ךרוד ןיירא לענּפארש א ןופ רעטילּפש א

 רעדורב ןיימ .ןאמּפיל השמ ןסעזעג זיא ,רעטסנעפ ןבענ ,לעטָאפ א ףיוא

 ןגעלענ ןיא רע רעכלעוו ףיוא ,עפָאס רעד ןופ ןענאטשענפיוא זיא קחצי

 .ָאריּפַאש לאינד ןעורּפָא טגיילעגקעווא טציא ךיז טָאה'ס רעכלעוו ףיוא ןוא

40 



 ועװעג סע זיא יוזַא

 ןופ רעטילּפש א .ץעז רעקראטש א טרעהרעד ךיז טָאה םורא עלייוו א ןיא

 ןענאמּפיל ןוטעג ץעז א טָאה ,רעטסנעפ ןכרוד ןיירא זיא קסָאוװ ,לענּפארש

 .ָאריּפַאש לאינד ןנעלענ זיא'ס ּוװ ,עפָאס רעד ףיוא ןלאפעג ןוא סופ ןיא

 ,ןאמרעש דוד ןרָאיטקא יד ,םירבח ערעזדנוא זא ,ךיז סיוורעד ךיא

 ךיוא ןענעז ןעזָאר החמש ןוא (יורפ סנרעבמאס קיזייא) בילטָאג ענעלעה

 רעדורב ןיימ טימ ךיז טרעה סע סָאװ ,ןסיוורעד ךיז ףיול ךיא .טעדנוווראפ

 סרעלעק יד ןיא טקעטשראפ ןעוועג ןענעז ייז .החּפשמ ןייז ןוא טנומניז

 "ייזננעק ךיז טנערפ ןעמ .סאנ יקשוינָאמ ףיוא "?עדַאנַאלּפסע , עפאק ןופ

 ןטכארט טשינ ליוו'מ ןוא םירבח יד ףיוא ,עטסטנעָאנ יד ףיוא סיוא קיט

 .ןטיירנוצ זדנוא טעוװ ןנרָאמ רעד סָאװ ,םעד ןנעוו

 א ראפ ךיא קרעמַאב ,סאג עקסנאּפ רעד ךרוד םייהא קידנעיינקירוצ

 -נווראפ ןוא עטיוט יד סיוא טבָארנ'מ .ןשטנעמ ןומה א זיוה טרעטשעצ

 -רָאפ רעזדנוא קרעמאב ךיא .ןרָאװעג טישראפ טרָאד ןענעז סָאװ ,עטעד

 בלאה םורא טפיול רעכלעוו ,ןירב סקאמ ,ןייאראפ-ןטסיטרא ןופ רעציז

 רימ .ןרָאװעג טישראפ ןענעז דניק ןוא יורפ ןייז .תוברוח יד רעביא עגושמ

 ןוא ןַאמואב ןופ לָאטיּפש-רעדניק םוצ וצ ףיול ךיא .ןבעל ייז .ייז ןעניפעג

 -עננעיש-עקזילש רעד ףיוא ,ןענאד ןופ טייוו טשינ ךיז טניפענ סָאװ ,ןָאסרעב

 -יּפש רעד ,ןעמענפיוא טרָאד עטעדנוווראפ יד לָאז'מ ,ךיז ימאב ןוא סאג

 טרעוו טסיטרַא ןשידיי א ןופ החּפשמ רעד ראפ .טלופענרעביא זיא לָאט

 שרעה טניירפ ןרעייט ןיימ טימ ןעמאזוצ .םאנסיוא ןַא טכאמעג רעבָא

 ןבָאה רימ סָאװ ,ךעלטעבנָארט יד ףיוא רעביא רימ ןנָארט רעװאדָאלוואז

 "עג טָאה סָאװ ,ןירב סקַאמ ןֹופ רעטכָאט יד רעירפ ,לָאטיּפש ןופ טכארבענ

 יוזא ןעוועג ןיא לָאטיּפש רעד .יורפ ןייז ךָאנרעד ,סיפ ענעכָארבעצ טאה

 ןביוש עלא .רָאדירָאק ןיא ןניילקעווא טזומענ ייז טָאה'מ זא ,טלופרעביא

 ףיוא רעטרע ןייק ָאטשינ .ץומש א .גנארדעג א ,טקאהעגסיוא ןעוועג ןענעז
 -מוא יד .דרע רעד ףיוא ,ןשיט יד ףיוא עטעדנגווראפ יד ןגיל ,ךעלטעב יד

 ןירָאטקַאד-רעדניק עטנאקאב יד ,לָאטיּפש ןופ ןירעטייל עכעלדימרעד

 וצ עלא ךיז טימאב יז .טכאנ ןוא נָאט סיפ יד ףיוא זיא רעלעה-עדוארב

 טָאה ןטייקכעלגעמ עסיורג ןייק תויח .חוככ רָאנ זיא יז סָאװ טימ ןפלעה

 ןעמעראוו א ,טרָאװ טונ א ןבענעג יז טָאה ,טאהעג טשינ טייצ רענעי וצ יז

 -ערטראפ ריא ןוטעגנ טָאה עקיבלעז סָאד ...טייקכעלטרעצ ךס א ,לכיימש
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 ָא ק ר ו ט סם ַא נָא ו 4 - +-

 םיובנעטכיל ַאלאטַאנ ר"ד ,רעדניק ןופ טניירֿפ רעסיורג רעד ,ןירעט

 יורפ) םיובנענעט רעטסעװשנקנַארק עטסטלע יד ךיוא יו ,לענָאפליּפש

 ןופ טלאפ לאנָאסרעּפ עצנאג סָאד .(רעוט ןשידנוב םענעברָאטשראפ םענופ

 -מָאק יד .ָאטשינ זיא גרוריכ רעקיצנייא ןייק ןֹוא .גנוּפעשרעד ןופ סיפ יד

 טריפעגנכרוד ןרעוו ,סעיצאטוּפמא ךעלסילשנייא ,סעיצארעּכבָא עטסטריצילּפ

 ןייק ָאטשינ .ןגָאלָאקענינ -- בור'ס ,רעגנאפנָא --- םיריוטקָאד עגנוי ךרוד

 -וופ טסייד'מ .ןשזאדנאב ןייק ,ןטנעמאקידעמ ןייק ,ןעלטימס עשיטָאקראנ

 .ןדנווו יד םורא טלקיוו'מ ןוא רעכעטנאה ,רעכעל

 ענאל יד סיוא טשינ טעז עטסישט ףיוא לָאטיּפש ןשידיי ןיא ךיוא

 םיריוטקָאד יד נעוװ ןֹופ ןעמוקוצקירוצ ןָא רעבָא ןבייה ךעלסיבוצ .רעסעב

 ןעמוקוצסיורא ןָא ךיוא ןבייה םיריוטקָאד .לאנָאסרעּפ רעשיניצידעמ ןוא

 .ןשינעטלעהאב יד ןופ

 ז ןסיורג ןפיוא .עשראוו ןייק ןרישראמוצניירא ןָא ןבייה ןשטייד יד

 ןפיוא ןוא ?עדאטיצ רעד ראפ ,(ןטרָאנ ןשיסקאז ןראפ) ץאלּפ-יקסדוסליּפ

 ןסאג רעטעשראװ יד ףיױא ןשטײד עטשרע יד
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 יד ןעמענ (ץאלפ רעשיסטאז רעקילַאמא) ץלאלפ"יקסדוסליּפ ופיוא

 רעטילימ ןשיליפ םעבופ רערעג סָאד רעביא ןשטײד



 רעייז ןעננולײטּפָא עשירעטילימ עשיליוּפ יד ןנייל ץאלפ-טפול רעװָאטַָאקַאמ

 -יד-רעצנאּפ עשטייד .ןטנעדיצניא ןָא ,גנונעדרָא ןיא וצ טייג ץלא .רעוועג

 "ראמ עירעליטרַא ערעווש ךיוא יוװ ,ןעגנולײטּפָא עטריזירָאטַאמ ןוא סעיזיוו

 טרעווס .חרזמ וצ גנוטכיר רעד ןיא ןסאנ רעוועשראוו יד רעביא ןריש

 טביילק גנורעקלעפאב יד .עיצארטסינימדא עשירעטילימ עשטייד טריפעגנייא

 ןעגנודלעמ ןוא ןעגנונעדרַאראפ יד טנעייל ןוא ןטאקאלּפ יד ייב ףיונוצ ךיז

 -ענייזא 7 .העשדייצילָאּכ א טריפעגנייא טרעוו'ס .טכאמ רעשטייד רעד ןופ

 רעד ראפ ןסע ןלייט ןכיק-דלעפ .סאנ ןיא סיורא טשינ ןעמ רָאט טנווָא

 -רעד ךיוא ןעמ טעז ןעייר עננאל יד ןיא .גנורעקלעפאב רעטרעגנוהעגפיוא

 ךרוד ןזיוועננָא דלאב רעבָא ןרעוו ייז .ןדיי עטרעננוהעגסיוא ,ענעקארש

 ןבירטראפ ּפעלק טימ "?ַאדוי , יירשענסיוא ןטימ ןוא סענאנילוכ עשיליוּפ

 -ידיי ןיא ,ןטפעשענ עשידיי ןיא ןעיירעביור ןָא ךיז ןבייה סע .ןעייר יד ןופ

 י ' .תוריד עש

 -ילימ עקינייא ךיז ןזייוואב ,ןירָאטקָאד-ןָאצ א ,ןירעגעווש ןיימ ייב

 ןוא ןטנעמאקידעמ ןריזיוקער ןעמוקעג ןענעז ייז .םיריוטקָאד עשירעט

 ךרוד טסענ ?עלעבָאנ, יד ןרעטשינ טייהננעלעג רעד ייב ,ןטנעמורטסניא

 ,שעוו-רענעמ ,ףָאטש-רענעמ קיטש א ךיז טימ טימ ןעמענ ןוא גנוניווװ יד

 .ןבאז א"א ייט ,ףייז

 ןיא ןעיורפ עשידיי ןופ ןעגנוקיטלאווגראפ עקידרדסכ רָאפ ןעמוק סע

 -ןסאר, זא ,םינּפא .ןרעטלע ןוא רעדניק ,רענעמ ערעייז ןופ טראוונגעק

 דענעמ ערעטסיירד ךָאנ ןבָאה בייהנָא ןופ .ריּפאּפ ןפיוא רָאנ טליג "עדנאש

 ;ןרָאװעג ןסָאשרעד טרָא ןפיוא ייז ןענעז ,ןלעטשנגעקטנא ךיז טריבָארּפ

 ןגעוו ןדלעמ רוטנאדנעמַאק רעשירעטילימ רעד ןיא קעווא ןענעז ערעדנא

 טשינ לָאמנייק רעמ ןיוש "עטסיירד , יד ןענעז בור סָאד .ןלאפ עכלעזא

 ...ןעמוקעגקירוצ

 ןעננוניווו-טאווירּפ יד ןיא ?בעמ ןופ סעיציזיווקער ןָא ךיז ןבייה סע

 ,ןקעווצ-המחלמ ראפ ,טשרמולכמ ,ץלא .ןטמפעשעגנ יד ןיא --- תורוחפ ןוא

 ןעוועג ךָאנ טכאמ יד זיא עשראוו ןצעזאב ןופ געט עטשרע יד ןיא

 ןּבאכ וצ ןביוהעגנָא טָאה'מ .עשראוו ןופ טנאדנעמָאק ןשירעטילימ םייב

 זא ,קידנענעקייל טיירדענסיורא ךיז ןבָאה ערעטסיירד .טעברא ףיוא ןדיי

 זיא ןעמ .סעיזיווער ןוא ןטסערא ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה סע .,ןדיי ןענעז ייז
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 -ענקעווא טָאה'מ ןוא ןסערדא ,ןעמענ ןופ המישר רעיונעג א טימ ןעמוקעג

 זיא לָאס ייווצ .ןעמוקענ רעוו ןטלעז זיא קירוצ ,ןקאילַאּכ ןוא ןדיי טריפ

 רעדורב ןיימ ףיוא ןגערפכָאנ ךיז בוטש ןיא רעטָאפ ןיימ ייב ןעווֶעג ןעמ

 טעטימָאק רעלטיה-יטנא ןופ ראטערקעפ ןעוועג גירק ןראפ זיא סָאװ ,קראמ

 ךָאנ עשראוו טזָאלראפ קראמ רעדורב ןיימ טָאה קילנ םוצ .עשראוו ןיא

 ןעוועג ןיב ךיא .עניטנעגרא ןייק קעווא זיא ןוא גירק ןֹופ ךורבסיוא ןראפ

 טניזועג-זיוה רעזדנוא ןופ ןצימע ןעמ טעוװ טרָא סקראמ ףיוא זא ,רעכיז

 קילנ םוצ רעבָא ,טריציטקארּפ ייז ייב ךיז טָאה סע יוװ ,"לזיינ, סלא ןעמענ

 .ןעשענ טשינ לאפ םעד ןיא סָאד זיא

 -ענרעביא ךעלסיבוצ טָאה (ָאּפַאטשעג) יײצילָאּפפטאטש עמייהעג יד

 ןיא ןדיי ןופ ןבעל סָאד זיא אליממ ןוא טנעה עריא ןיא טכאמ יד ןעמונ

 .ןצעזעג עשידיי-יטנא ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה סע .רערעווש ןרָאװעג עשראוו

 1959 רענמעווָאנ בייהנֶא .הטיחש עשידיי יד ןרָאװעג ןטָאבראפ זיא סע

 רעדעי .גנונעכיײצּפָא-ןדיי עלעיצעּפס א טריפעגנייא עשראוו ןיא ןעמ טָאה

 א 1 :

 : / לאטא לט

 יו 2
 יד

 : ר יי יי א הלא + =
 קעפ 6 2 א 3 א

 ףי 1 מגלה 8 טטבכמיהצ
 א קד = ן יט ֹ
 לב אה: - } 2שהצמשַאֿצְפשַה 3 סמולַאס
 ךדקטנצצ-:3: 1 הב 0
 ,,תאמאסואופ טריי קא 'תרמוא

 א ר א 56 לו יי
 יפו 5 5516 .עדוא 5 "נס ללא 2 לא 2

 6 ישא : 6 יקר יט :

 יו א י א 1 א אפ שי טא אוו
: 4 1 : 

 + א "ר צי טי -

 יצאמא .אמקנוואצ טאל,

 ןעגנונעכײצטּפָא ןדיי יד ןריפגײא ןגעװ גנודלפמ עלעיציפָא עטשרע יד

 עשרארו ןיא



 וו ָא ק ר ן ט ס ַא ; ָא יו

 ףיוא ןגָארט טזומעג ןבָאה ,ןֵא רֶאי 12 ןופ רעדניק ןוא יורפ יצ ,ןאמ :דיי

 דנאב-םערָא ןסייוו א ?טנאמ ןוא קָאר ,דיילק םענופ טנאה רעטכער רעד

 .טימ רעד ןיא דוד-ןנמ ןעיולב א טימ ,רעטעמיטנעס 10 ןופ טיירב רעד ןיא

 טשינ וליפא ןוא םידמושמ ןרָאװעג טיירפאב טשינ ןענעז ץעזעג םעד ןופ

 רָאנ ןבָאה ייז בוא ,ןטסירק ןרָאװעג ןריובעג ןיוש ןענעז סָאװ ,עכלעזא

 -ָאד רעד ףיוא ןייז רבוע ראפ .גנומאטשּפִא רעשידיי ןופ ןרעטלע טאהעג

 ןֿבָאה ןדיי עלא טשינ .ףָארטש עסיורג א טָארדעג טָאה גנונעדרָאראפ רעקיז

 טָאה'מ ןעוו .גנונעדרָאראפ רעקיזָאד רעד ןפרָאוװעגרעטנוא בייהנָא ןֹופ ךיז

 ןשיווצ .טלָאצאב רעייט רעייז ראפרעד רע טָאה ,טּפאכעג םענייא אזא רעבָא

 -רָאק שונַאי רעיצרעד-רעדניק ןוא רעביירש רעטמיראב רעד זיא ,ערעדנא

 א טימ ןרָאװעג טפָארטשַאב ,דנאב-םערָא םעד ןגָארט טשינ ראפ ,קַאשט

 | .הסיפת רָאי בלאה

 טפראשראפ גנונעדרַאראפ יד ןייז רבוע ראפ ףָארטש יד זיא רעטעּפש

 .ןכָאשרעד טרָא ןפיוא ןקידלוש םעד ןעמ טָאה ןלאפ ךס א ןיא ןוא ןרָאװעג

 טרעווראפ ןזיא סע .ןשאוועג ןייר ןייז טזומעג ךיוא טָאה דנאב-םערָא רעד

 .דיִאלולעצ ןֹופ רעדנעב-םערָא ןגָארט וצ ןעוועג

 ןבָאה טזומעג טָאה ,דיי א וצ טרעהעג טָאה סָאװו ,טפעשעג סעדעי

 "קָאד עשידיי ךיוא .דוד-ןגמ ןסיורג א רעטסנעפ-יוש ןיא ןוא דליש ןפיוא

 ערעייז ףיוא ןלעטשסיורא טזומעג ןבָאה ןרעינישזניא ,ןטאקָאװדא ,םיריוט

 "עּכש .םידמושמ ףיוא ןעוועג לח זיא עקיבלעז סָאד .דוד-ןנמ א ךעלדליש

 "מארט ןיא ןעגנולײטּפָא עלעיצעּפס ןרָאװעג טריפעגנייא ךיוא ןענעז רעט

 א טימ ןוא "ןדיי ראפ רָאנ, טפירשפיוא ןא טימ ,ןדיי ראפ ןענָאגאוויייוו

 .ןענָאגאװײיװמַארט עלעיצעּפס --- םורא טייצ א ןיא ;דוד-ןנמ ןסיורג

 ןוא געװו םעד ןטערטּפָא שטייד ןטננעגאב ןדעי טזומענ ןבָאה ןדיי

 טשינ טָאה סָאװ ,דיי םעד ןעוועג זיא ייוו .טוה םעד םיא ראפ ןעיצּפָארא

 .גנונעדרָאראפ יד ןטיהעגּפָא טשינ ןוא שטייד םעד טקרעמאב

 טלעטשענּפָא שטייד א ןסירגאב םייב ןדיי ןענעז ןלאפ ךס א ןיא

 "רעד םענופ רעפטנע ןפיוא ??ךימ טסנעק וד , :עגארפ רעד טימ ןרָאװעג

 םורא יוזא .ןרָאװעג ןגָאלשעצ קראטש רע זיא ,ןיינ זא ,דיי- םענעקָארש

 םיא ןטלאה ,דיי םעד ןקירעדינרעד ןוא ןעלמוטעצ טלָאװעג ןשטייד יד ןבָאה

 "אב טשינ ראפ ןוא ןגָאלשעג ןעמ טָאה ןסירגאב ראפ .דחּפ ןקידנעטש ןיא

 ,ןגָאלשעג יאדווא ןעמ טָאה ןסירג
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 טטארנדיי רעד

 ןשטייד יד ןבָאה עשראוו ןיא טכאמ יד ןעמענרעביא ןכָאנ דלאב

 זדנוא ייב טָאה סע יװ רעדָא ,רעציזרָאפ סלא .טארנדיי םעד טרינימָאנ

 רעינישזניא ןרָאװעג טמיטשאב ייז ךרוד זיא ,"עטסעטלענעדוי , ןסייהעג

 טמיטשאב טכאמ רעשיליוּפ רעד ייב ךָאנ זיא רעכלעוו ,ווָאקַאינרעשט םַאדַא

 סעזערּכ סלא ,יקסנישזַאטס ,עשראוו ןופ טנעדיזערּפ-טָאטש ןכרוד ןרָאװעג

 "יימ יצירואמ) .לעזיימ יצירואמ ןופ טרָא ןפיוא .הליהק רעשידיי רעד ןופ

 ןיא הליהק רעשידיי רעד ןופ סעזערּפ רעשידַאסימָאק רעטצעל רעד ,ל?עז

 רעטצעל רעד תעב ,טזָאלראפ ,גנוריגער רעד טימ ןעמאזוצ טָאה ,עשראוו

 זיב ןעגנאנרעד ןיא רע .חרזמ ףיוא קעווא זיא ןוא עשראוו ,עיצאוקאווע

 "עג ןסָאשרעד רעטעּפש רע זיא טרָאד .טצעזאב ךיז טָאה רע וו ,לעװָאק

 (.ָאטעג רעלווָאק םענופ ןדיי יד טימ ןעמאזוצ ןשטייד יד ךרוד ןרָאו

 -ענ עלא טארנדיי ןיא ןטלאהראפ טָאה ווָאקאינרעשט רעינישזניא

 ןיא ןענופענ טלָאמעד ךיז ןבָאה סָאװ ,הליהק רעד ןופ רענעמטאר ענעזעוו

 ,רענימַאק םלושמ ,םיובנעטכיל קראמ .שזניא :ערעדנא ןשיוװצ ,עשראוו

 -דירפ עשיז ,ןיוועל ריאמ עשטיא ,ןאמרעקע .ב .א ,יקסווָאדולבאז ןימינב

 ןופ בור'ס ,ערעדנא ייר א טריטּפָאָאקוצ ןוא רענרעק .מ רָאטאנעפ ,ןאמ

 -עמטאר ייר א ןענַאמרעד ָאד לע ךיא ,טניירפ עכעלנעזרעּפ ענייז ןשיווצ

 ענעדישראפ ןיא ןבָאה סָאוװו ,עטנכערענסיוא רעירפ ןיוש יד רעסיוא ,רענ

 -יווקיל רעד וצ זיב עיצאּפוקא רעשטייד רעד ןֹופ בייהנָא םענופ ,ןדָאירעּפ

 ;לָאר עקיטכיוו קינייוו רעמ א טליּפשעג ,םוטנדיי רעוועשראוו םענופ עיצאד

 ר"ד ,(ןליוּפ ןיא רעריפ-"טרָא , רעד) יקסנושַאי ףסוי .שזניא :ןענעז סָאד

 דרַאװדע רעטכיר סלדנאה ,(קנעב עוויטארעּפָאָאק ןופ רעריפ) סעקשַאש םייח
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 וו ָא ק ר ו ט 4 םס ַא נָא ו

 -נוז דראנרעב טאקָאװדַא ,יקסוועשערעש ווַאלסינַאטס .שזניא ,רענירבָאק

 רעקרעוודנאה ןופ) רעקישטּבוק .מ ,טַאטשנעזָאר טאקאודא ,שטיוועלעד

 ,טראב ,ףארג ,ןעזָאר ,שטיווָאפלאוו םהרבא ,רעמאהקָאטש ברה ,(דנאבראפ

 ,(קנאב-םירחופ ןשידיי םענופ רעטייל) ןאמצלָאטש .שזניא ,ָאריּפאש ברה

 םהרבא ,יקסווָאקיײלימ לארשי ר"ד ,רעטניוו .ש ,יקסווָאקילעיװ .ג ר"ד .וודא

 .(טארנדיי םויב טנעמאטראּפעז-הסיפת ןֹופ רעטייל) ָאקשטַאק ;רענּפעג

 -טימ ןייא ןעוו .רעדילגטימ 24 ןופ ןענאטשאב זיא טארנדיי רעד

 "עס ,סעקשַאש םייח ר"ד טימ לאפ רעד ,לשמכ ,יוו) ןלאפענּפָא זיא דילנ

 ,(דנאלסיוא ןייק ןרָאפעגקעװא ןענעז סָאװ ,ןיוועל .מ .א ,רענרעק רָאטַאנ

 ןטיול ,ןאמטאר רעטייווצ א ןרָאװעגנ טמיטשאב טרָא רעייז ףיוא ךיילנ זיא

 ייד רעד ךרוד ןרָאװעג טקיטעטשאב ךיוא זיא ןוא ,סעזערּפ םענופ ןעזנייא

 טלייוועג טפראדעג טארנדיי רעד טָאה ץעזענ ןשטייד ןטיול .טכאמ רעשט

 לָאמנייק רעבָא זיא סָאד .גנורעקלעפאב רעשידיי רעצנאג רעד ךרוד ןרעוו

 רעוועשראוו ןייז טזומעג ןבָאה טארנדיי ןופ רעדילגטימ עלא .ןעשעג טשינ

 זיא גירק ןזיב בוא .ןרָאװעג טיהענּפָא טשינ זיא סָאד ךיוא .רעניווונייא

 טָאה ,ןיז ןזעיגילער ןיא לסנייא םָאנָאטױא ןא ןעוועג הליהק רעוועשראוו יד

 ףיוא .טעברא עקידנעטשטסבלעז ןייק ןריפ טרָאטעג טשינ טארנדיי רעד

 סָאװ ,טכאמ רעשטייד רעד ךרוד ןעוועג טרילָארטנָאק רע זיא ןטיבעג עלא

 .עיצאמרָאפניא םשל ןשטנעמ עריא טאהעג טרָאד טָאה

 רעטערטראפ ןייז רעדָא "עטסעטלענעדוי, רעד טָאה ךָאו א לָאמ ייווצ

 ,ןלעפאב ייז ןופ ןעמענּפָא ,ןשטייד יד ֹוצ טרָאּפַאר םוצ ןדלעמ טזומעג ךיז

 ראפ .טעברא רענעוטענּפָא רעד ןופ ןטכיראב ןבענּפָא ןוא סעיצקורטסניא

 -רעּפ ןעוועג "עטסעטלענעדוי, רעד זיא ןלעפאב יד ןֹופ גנוריפכרוד רעד

 ןוא ןגלָאפ טזומעג טָאה גנורעקלעפאב עשידיי יד .ךעלטרָאװטנַארַאפ ךעלנעז

 רעשטייד רעד ךרוד זיא סָאװ ,ןלעפאב ןוא סעיצקורטסניא עלא ןריפכרוד

 -אב עלא .טארנדיי ןכרוד ןרָאװעג טכעלטנפעראפ ןוא ןבעגענרעביא טכאמ

 ירד ןיא ןרָאװעג טקורדעג ןענעז ,ןעגנונעדרַאראפ ןוא תועדומ ,:לעפ

 .שידיי ,שיליוּפ ,שטייד :ןכארּבש

 -עגסיורא ןלעפאב יד טָאה עיצאּפוקַא רעד ןופ געט עטשרע יד ןיא

 ןוא ראסימַאק-טקירטסיד רעד -- רעטעּפש ,טנאדנעמָאק-טָאטש רעד ןבענ

 טמיטשאב ןענעז ָאּפַאטשעג רעד דאמ .(גנולײטּפָא עשיטילָאּפ) ָאּפַאטשעג
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 ועוװועג סע ווא וווַא

 םענופ םינילת עטמיראב-קירעיורט יד ןדיי יד טימ טקאטנָאק םוצ ןרָאװעג

 -מרוטש-רעטנוא יד ,קעסאטיוו רעריפמרוטש-רעבָא :םוטנדיי רעוועשראוו

 שידיי דנצנעלג טנעקעג טָאה רעטצעל רעד) .עדנעמ ןוא טדנַארב סרעריפ

 .טכארבראפ ---טנַאזעג טָאה רע יוו-- ןרָאי עננאל טָאה ןוא שיאערבעה ןוא

 -סיד רעוועשראוו םייב ןרָאװעג טמיטשאב ךיוא זיא סע ;(.עניטסעלאּפ ןיא

 רעטעּפש ןיא סָאװ ,םינינע עשידיי ראפ טנערעפער רעלעיצעּפס א טקירט

 "ורעג יוזא םענופ רעדָא ָאטענ םענופ ראפימָאק סלא ןרָאװעג טרינימָאנ

 עקידנעטשטסבלעז ןייק .,דלַאװסרעוא ר"ד --- ??טרעפניווו ןשידיי; םענעפ

 זיא רע רָאנ ,ןריפ טנַאקענ טשינ ,טגָאזעג יו ,טארנדיי רעד טָאה טעברא

 עשטייד יד ןופ רָאטַאלוגער ןוא ןאנרָא-ריפסיוא רעשיטקאפ רעד ןעוועג

 .גננורעקלעפאב רעשידיי רעד ןשיוװצ ןצעזענ ןוא ןעגנונעדרַאראפ

 -נדיי) הליהק רעד וצ ןרעהעג טזומענ ןבָאה רעניווונייא עשידיי עלא

 .ןרעייטש ןוא ןעגנולָאצּפָא עטניילענפיורא ייז ףיוא יד ןלָאצ ןוא (טאר

 ןופ ןרעטלע ייב ןרָאװעג ןריובעג ןענעז סָאװ ,ןשטנעמ רעדָא ,םידמושמ

 טזומעג ןוא ןדיי ראפ טנכערראפ ןעוועג ךיוא ןענעז ,גנומאטשּפָא רעשידיי

 -ראפ וצ טכער א טאהעג ךיוא ןבָאה ייז .הליהק רעשידיי רעד וצ ןרעהענ

 טשינ ןוא .ןטרָאסער ענייז עלא ןיא ןוא טארנדיי םעניא סנטסָאּפ ןעמענ

 ףעד .דמושמ א ךרוד ןרָאװעג טצעזאב עקאט זיא ןטסָאּפ רעכיוה ןייא

 ןבָאה ןשטייד יד יווװ רעדָא ,יײצילַאּפ רעשידיי רעד ןופ טנאדנעמָאקטּפיױה

 -"נא רעסיורג ןוא דמושמ רעד ןעוועג זיא ,"טסנידסגנונדרָא ,,ןפורעגנָא סע

 ײסניא-יצילַאּפ רעשיליוּפ רענעזעוועג א ,יקסנירעש קינווָאקלוּפ ,טימעסיט

 .רָאטקעּפ

 רע טָאה--- ייצילַאּפ רעשידיי רעד ןופ טנאדנעמָאק ןרָאװעג זיא רע

 -ראפ לָאז דיי א זא ,ןזָאלרעד טנַאקעג טשינ טָאה רע לייוו ---טרעלקרעד

 | ...טמא ןכיוה אזא ןעמענ

 סָאװ ,ןרעייטש יד ןופ ןענאטשאב ןענעז טארנדיי ןופ תוסנכה יד

 רעטרע עטפיוקראפ יד ןופ ןוא ןלָאצ טזומעג טָאה ננורעקלעפאב עשידיי יד

 -ניא עסיורג וצ טכארבעג טּפָא טָאה עטצעל סָאד .םלוע תיב ןשידיי ןפיוא

 ןשטנעמ ןופ ןרָאװעג טננאלראפ לָאמנייא טשינ ןיא'ס תויה .ןטנעדיצ

 -וצנייא ןעוועג חוכב טשינ ןענעז ייז עכלעוו ,ןעגנולָאצּפָא עסיורנ עכלעזא

 ןוא םלוע תיב ןפיוא טעבננענניירא טייהרעליטש תמ םעד ןעמ טָאה ,ןלָאצ
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 וזָא ק ר ו פט סם ַא נַא ו

 טזָאלעג םיתמ יד ןעמ טָאה רעדיו ןלאפ ערעדנא ןיא .ןבָארגאב ןיילאנ

 ּפע ןא ראפ קידנבָאה ארומ ,םינכש יד זיב ,ןעגנוניוװ יד ןיא ננאל יוזא

 ,ןעגנוװצעג םורא יוזא ןוא טכאמ רעד ייב טרינעוורעטניא ןבָאה ,עימעד

 תעב ןלאפ ןעוועג ךיוא ןענעז סע .ןבָארגאב ֹוצ תמ םעד ,זָאלסגנוננידאב

 ןפרָאװענרעכנוא םיתמ טָאה ןעמ ןעוו ,עימעדיּפע-רעגנוה ןוא סופיט רעד

 ,םירבק-ןסאמ ןיא ןרָאװעג ןבָארגאב זָאלנעמַאנ ןענעז ייז .םלוע תיב ןראפ

 -נדיי םייב .טעברא-סגנאווצ וצ ןייג וצ ןעוועג ביוחמ זיא דיי רעדעי

 ירא יד טימ טָאה טָאװ ,טרָאסער -סטעברא ןַא ןרָאװעג ןפאשעג זיא טאר
 -קיטכיוו יד ןופ רענייא בנא--- טרָאכער םעד ןופ שארב .טרילונער ןטעב

 ןאמטאר --- רעטעּפש ןוא ,רעקישטּפוק .מ ןַאמטַאר ןענאטשעג זיא ---עטס

 .ןעזָאר .י

 ,סענישזורד ןוא ןענָאילאמאב-רעטעברא ןרָאװעג טעדליבעג ןענעז סע

 סטעברא ּףיוא ןוא סרעגאל ענעדישראפ ןיא טקישעגסיורא טָאה ןעמ עכלעוו

 טארנדיי רעד טָאה םעד טימ .טָאטש רעד ץוחמ ןוא טָאטש ןיא רעצעלּפ

 םָאד .טעברא וצ סאנ רעד ףיוא ןדיי ןּפאכ סָאד ןדיימראפ וצ טפָאהעג

 טארנדיי םייב טרָאסער-סטעברא רעד .ןפלָאהעג סָאװ קינייו רעבָא טָאה

 "דא ןוא עשיאייטראּפ ,עשירעטילימ עשטייד ןופ ןעננודלעמ ןנירקעג טָאה

 םעד ןוא םעד ףיוא טעברא ֹוצ ןלעטשוצוצ סעיצוטיטסניא עוויטארטסינימ

 יד ןעמ טָאה טייצ רעטמיטשאב רעד וצ .ןדיי ליפיוזא ןוא ?יפיוזא טרָא

 ,ןפָארטעג טָאה לָאמנייא טשינ ,טלעטשענוצ ןענַאילאטאב-סטעברא עקיטיונ

 -סטעברא אזא זיא ,טרָא ןטסיטשאב א ףיוא טעברא רעד וצ קידנעיינ זא

 יז ןוא ןשטייד עּפורג רערעדנא ןא ךרוד ןרָאװעג ?טּפאכענפיוא , עּפורגי

 ףיוא טראוועג טָאה סָאװ ,רעדיוו עיצוטיטפניא ענעי .ךיז וצ טריפענקעווא

 ףיוא טָאה ,טייצ רעקיטכיר רעד וצ ןעמוקאב טשינ ייז ןוא רעטעברא יד

 -עטשרע יד ןוא ןיירא סאג ןיא "סרעּפאכ , טזָאלעגסיורא טנאה רענענייא

 על "ענרעזייא , ןוא ?עטסרעכיז , יד ןבָאה טגעמעג ייז ןבָאה ,ןדיי עטסעב

 א ןעוועג ,אזלא ,זיא סָאד :טעברא ףיוא ךיז וצ טּכאכעג ,סעיצאמיטינ

 ןצנעוורעטניא .סיורא טנַאקעג טשינ טָאה ןעמ ןכלעוו ןופ ,דָאר טפושכראפ

 יד ןבָאה לָאמנייא טשינ .ןפלָאהעג סָאװ קינייוו ןבָאה טארנדיי םעד דצמ

 רעד .ראפ חצר תוכמ ןגָאלשעג טּפאכעג טרָאסער-סטעברא םענופ רעריפנָא
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 ןעוועג סע ז'א ויווזַא

 ןווּורּפ םייב רעדָא ,ןלעפאב ענעבענענ יד ןֹופ גנוריפסיוא רעכעלטקניּפ טשינ

 .ןשטייד יד דצמ ןטייקיטכערעג-טשינ יד ףיוא .ןרינעוורעטניא וצ

 ירא ןא ןבָאה טזומענ טָאה ---יורפ יצ ןאמ-- דיי רענייא רעדעי

 ןוא געט יד ריא ףיוא טלּפמעטשענּפָא ןוא טארנדיי ןופ עטראק-סטעב

 ןדיי ןעיירפאב וצ טכער סָאד טאהעגנ טָאה טארנדיי רעד .ןהעש-סטעברא

 ,לָאצּפָא ןלעיצעּפס א ןעמונעג רע טָאה ראפרעד .טכילפ-סטעברא רעד ןופ

 יישזורד-סטעברא יד ןזייּפשאב סָאד ןרָאװעג טקעדענ זיא טלענ םעד ןופ

 .עסאק רעניימענלא רעד ןיא ןיירא זןיא טלעג עקירעביא סָאד ןוא סענ

 ךיז טייקכעלנעמ יד טאהעג ןבָאה ןדיי עלא טשינ זא ,ךיז טייטשראפ

 ,ןאמירא רעד ןעוועגנ לָאמעלא זיא לדניה-חרּפכ סָאד זא יוזא ,ןפיוקוצסיוא

 טעברא-טגנאװ3ב ײב ןדײײ

 טזומעג ןֹוא עיצקעטָארּפ ןייק טשינ ,טלעג ןייק טאהענ טשינ טָאה סָאװ

 וצ רעטרעטאמעגסיוא ןא ,רעטרעגנוהענסיוא ןַא ןלעטש ךיז ךעלנעטדנַאט

 ,טָאה ,טארנדיי םענופ ןעמוקאב טָאה רע סָאװ ,גנוזייּפשאב יד .טעברא רעד

 טשינ ,ןריפוצסיוא טאהעג טָאה רע סָאװ ,טעברא רעשיזיפ רערעווש רעד ייב

 .ןברק רעטשרע סלא ןלאפעג עקאט זיא רע ןוא ןקעלק טנַאקעג גנאלי

 טָאה רע סָאװ ,טכער סָאד טצונעגסיוא ךיוא טָאה טארנדיי רעד
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 טשינ ,לשמל ,טָאה ריבג א .טעברא-סגנאווצ טימ ןפָארטשאב וצ ,טאהעג

 םזומעג רע טָאה ,ןרעייטש עטגיילעגפיורא םיא ףיוא יד ןלָאצאב טלָאװעג

 "עגסיורא םעד ןופ ךיוא רעבָא ךיז טָאה רע .טעברא-סגנאווצ ףיוא ןייג

 סָאװ ,עכלעזא ה"ד ,"עקיליוויירפ , ןייק טלעפעג טשינ ןבָאה'ס לייוו ,טיירד

 -סגנאווצ וצ טמיטשאב ןעוועג זיא סָאװ ,ריבנ א וצ "טפיוקראפ , ךיז ןבָאה

 ןעגנאגעג ,םיא טאטשנא ,ןוא לֶאצַּכִא ןסיוועג א םיא ןופ ןעמוקאב ,טעברא

 ראפ זיא סָאד .ןעמָאנ סמענעי ףיוא --- ךיז טייטשראפ ,טעברא רעד וצ

 .טיוט-רעגנוה ןופ החּפשמ יד ןוא ךיז ןטיהוצּפָא לטימ א ןעוועג ןדיי עמירָא

 ,יװ רעצעלּפ-לפטפול יד ףיוא טעברא יד ןעוועג זיא ןטסגרעמא

 טָאה ןעמ ּוװ ,עשראוו ןופ רעטעמָאליק רֶאֹּפ א -- יטנעלאפ ןיא ,לשמכ

 "רא עשידיי יד ןעמ טָאה טרָאד .ןכָאװ 6-4 ףיוא ןטלַאהראפ רעטעברא יד

 עטסגרע יד ןיא ,ןטעברא עטסרעווש יד ייז ןבענענ ,ןנָאלשעג קראטש רעטעב

 טרָאד .ןעמוקעגקירוצ טראד ןופ ןענעז ןדיי קינייװ עקאט ןוא ,ןעגנוננידאב

 -נייא ןרהא ןופ ןוז רעגנוי רעד ןרָאװעג ןסָאשרעד ,ןרעדנא ןשיװצ ,זיא

 ."טנייה ; רעוועשראוו םענופ רָאטקאדער ,ןראה

 -עג רעד ןיא ןעװװעג ןענעז רעצעלּפ-סטעברא ערעטכייל ןייק טשינ

 -נעישזאל , יד ןיא ,טעטיזרעווינוא ןיא ,"םייס , רעוועשראוו םענופ עדייב

 "יד; יד --עשראוו ןיא טעברא ןופ טרָא עטסמאזיורג סָאד-- ןוא "סעק

 ,םענעזעוועג סיקסנימַאק ןֹופ ץאלּפ ןפיוא ןוא עדייבעג רעד ןיא -- ,"ןסאנ

 .סאנ ענשזָאבָא ףיוא רעטאעט

 ןופ רעלַאּפש א ךרוד ןייגכרוד טזומעג ןעמ טָאה ,לשמ? ,םייס ןיא

 סָאד ;ּפעלק עטנוזענ טימ ןעוועג דבכמ רעייגכרוד יד ןבָאה סָאװ ,ןשטייד

 -רעמוז .וועג) "סעקנעישזאל , יד ןיא ןֹוא טעטיזרעווינוא ןיא --- עקיבלעז

 | .(גינעק ןשיליוּפ םענופ ץנעדיזער

 י .ןטעברא עטסקיצומש יד וצ ןעמונעג ,ךיז טייטשראפ ,ןעמ טָאה ןדיי

 ייב קערש א ןפורעגסיורא ןיוש טָאה ןיילא טרָאװ סָאד --- "ןסַאניד ,, יד

 רעד .רעטעברא ןייק טארנדיי ןופ טרעדָאפעג טשינ ןעמ טָאה ןיהא .ןדיי

 -רעסאלש-עשינאכעמ ןענופעג ךיז ןבָאה טרָאד) טרָאסטעברא םעד ןופ ףעש

 ןיא (ןענישַאמ-ָאטױא עשטייד יד טכירראפ טָאה ןעמ ןוא ןטאטשראוו

 "רעד ךיז טָאה סָאװ ,ץלוש --- רעלטרָאּפס רעשיליוּפ רעטנאקאב א ןעוועג

 ליא רע .ס.ס רעד ןיא טעבראעג טָאה ןוא "שטיוד סקלָאפ , סלא טרעלק

 לא
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 ר רבעגנ יװצ ןדיי ןופ ןטָאֿפש סיצַאנ

 רענבעגעװ ן פעלש ןצ יז ק

 יטנעלא 8 ןיא טעברארפאלקש רעד ײב

 ןעװעג סע ויא יוזַא



 וו ָא ק ר ו ט / ס ַא + ַא י

 ָאטיױוא ןעָאלב ,םעניילק .ןייז .ןיא טָאטש רעד רעביא ןרָאפעגמורא ןיילא
 -פעה , ַײז ,ןדיי ענעוטעגנַאטנאגעלע :תונברק ענייז ךיז טכוזעגסיוא ןוא

 "יד , יד ףיוא טריפענּפָא ייז ןוא ןיירא ָאטיוא ןיא ךיז וצ ןטעבראפ "ךעֶל

 תלבק  ןקירעהעג םעד טכאמעג ןטכארבעג םעד ןעמ טָאה טרָאד ."ןסאנ

 רָאנ טָאה ןברק רעד סָאװ ,ןעמונעגוצ ץלא ןוא טולב זיב ןגָאלשעצ ;"םינּפ

 -ענוצ דלאב ןענעז סע .ןטנעמוקָאד עלא ךעלסילשנייא ,ךיז ייב טאהעג
 ןענופעג טרָאד ךיוא ךיז ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ "עטוג  ןברק םֹוצ ןעמוק

 ,לגניר א יצ ,רעגייז א ךיז טימ ןעגנערבטימ ןגרָאמ לָאז ןעמ ,טהצעעג ןוא

 ןעמוקאב ןעמ טעוװ ,ןכאז ףעש ןראפ עקיטיונ ערעדנא יצ ,לטנאמ א יצ

 טשינ .ןעוועג עקאט זיא יוזא .ּפעלק ןָא -- טסייה סָאד ,טעברא ערעטכייל

 טָאה ץלוש לייוו ,ךעלנעממוא ןעוועג זיא טעברא ףיוא ןיהא רעמ ןעמוק

 ןיוש טָאה רע זא יוזא ,ןטּבעלשראפ םענופ ןטנעמוקָאד עלא ןעמונעגוצ

 -עג טָאה ץלוש ןעמעוו ,םעד ןעוועג זיא ייוו ןוא .סערדא סמענעי טאהעג

 ...בוטש ןיא טיזיו א ןטאטשּפָא טזומ

 -יצאנ ןשילוּפ םעד ןנעק טארנדיי םעד דצמ ןצנעוורעטניא עלא

 .ב .ננוקריוו םוש ןייק טאהענ טשינ ןבָאה ץלוש ףרוווסיוא

 סעּפורגסטעברא ערעדנא "?טריזינאגרָא, ךיוא ןבָאה ןשטייד יד

 טימ ךיז ןבָאה בור'ס .(טארנדיי םענופ גנולטימראפ רעד ךרוד טשינ)
 קיטסול ךיז ןבָאה סָאװו ,הרבח עננוי ;:רעילפ-טפול עשטייד ןעמונראפ םעד

 -ּפִא ןעוועג זיא ןנינענראפ טסערנ רעייז .ןובשח רעזדנוא ףיוא טכאסענ

 ןדליב ןוא ןרישזַאסַאּפ עשידיי ייז ןֹופ ןּפעלשסיורא ,ןעיַאוומארט ןלעטשוצ

 ןוא ןסאג ןעמױרוצּפָא טריפענ ייז טָאה ןעמ .סעּפורגנ-סטעברא םורא יוזא

 טעברא רעקיזָאד רעד וצ .ןטעזָאלק ןקינייר ֹוצ --- רעזייה ענעדישראפ ןיא

 .ןדיי עטדיילקענ ןטסעבמא ןוא עטסנייר יד טכוזענסיוא דימת ייז ןבָאה

 ןעננוניווװ עשידיי ןיא יירשעג דליוו א טימ ןסירעגניירא ךיוא ךיז ןבָאה ייז

 .סיורנ ןוא ןיילק ,גנוי ןוא טלא טרָאד ןופ טּפעלשענסיורא ןוא

 ןשיטסיאַאדוי םעד ןופ קעטָאילביב יד ןקידיילוצסיוא טעברא רעד וצ = |

 ןעמ .ןדיי "עטּפאכענ , עּפורג א ןרָאװעג טריפענקעווא זיא טוטיטסניא

 -עד ןשיווצ ןענופענ ךיז טָאה סָאװ ,רעווקס םעד וצ טריפענוצ ייז טָאה

 ;סאנ עקצאמָאלטירעד ףיוא קעטָאילביב רעשיטסיאַָאדוי-רעד ןוא עגָאגַאניס

 -ראמ ןוא טנעה יד ןבייהפיוא ןסייהעג ,ןעייר ןיא עלא ייז טלעטשעגנסיוא
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 ןביילב ןסייהעג ייז ךָאנרעד ,"הוקתה , קידנעגניז ,רעווקס םעד םורא ןריש

 רעטייוו ךָאנרעד ;ךיז ןבייהפיוא ןוא ןלַאפ ;קיטסאנמינ ןכאמ ןוא ןייטשי

 י .רעדיל עשידיי ענעדישראפ קידנעגניז ,רעווקס םעד םורא ןוא םורא ןפיול

 עּפורנ רעד ןשיווצ .סיפ יד רעביא ןנָאלשענ ייז ןעמ טָאה ןפיול םעד תעב

 ענָאגאניס רעוועשראוו רעד ןופ ראטערקעס רעד :ןענֹופעג ךיז ןבָאה .ןדיי

 ןופ רעציזרָאפ רעד ןוא ןַאמלָאפ דוד --- טוטיטסניא ןשיטסיאַאדוי ןוא

 .ןירב סקאמ ,ןייאראפ-ןטסיטרא ןשידיי

 ןא ךיוא ןעװעג ןיא טארנדיי םענופ טרָאסער-סטעברא םעד ייב

 טרָאד ןופ ייז ןוא טעברא ףיוא ןדיי יד טריפעג טָאה סָאװ ,טסנידסגנונדרַא

 ןאמטאר ןכרוד טריזינאגרַא ,טסנידסגנונדרא עקיזָאד יד .טכארבענקירוצ

 רענעפאשענ םעדכָאנ ץרוק רעד ןֹופ ןרעק רעד ןרָאװעג זיא ,רעקישטּפוקי

 ,ךיז ראפ (!לטיּפאק קירעיורט א) לטיּפַאק א זיא סָאװ --- ייצילָאּפ רעשידיי

 עטלא יד ןופ טאהעג טָאה טארנדיי רעד סָאװ ,תוסנכה יד רעסיוא

 -ַּמִא יד ןופ ךיוא יוװ ,קיטלינ ןעוועג רעטייוו ןענעז סָאװ ,ןרעייטש-הליהק

 ןענעז ,םייחה תיכ ןראפ ןוא דנָאפפטעברא-סגנאווצ םעד תבוטל ןעגנולָאצ

 -סיוא ןרעייטש ,רעייטש-ןנעמראפ :;יוװ ,ןלאווק-הסנכה עיינ ךס א ןעוועג

 ראפ ,ץוש עלאיצַאס ראפ ,טסנידסגנונדרא יד ,רעלעטיּפש יד ןטלאהוצ

 | .ו"אא ןטרַאקנעק ,ןטראקזייּפשי

 ןרָאװעג טיירפאב שיטקאפ ןענעז םיפרשנ ןוא םיטילּפ ,טייל עמירָא

 -סננאווצ עלא וצ עטשרע יד ןעוועג ראפרעד רעבָא ןענעז ייז ,ןרעייטש יד ןופ

 .טיוט םוצ ...ךיוא יו ,ןרענאל יד וצ ,ןטעברא

 :ןענָאמרעד וצ טרעוו זיא טארנדיי םייב ןטרָאסער עקירעביא יד ןופ

 -ילעיוו .ג ר"ד) ץוש עלאיצַאס ,(רענירבָאק ןאמטאר) ןזעװ-לָאטיּפש סָאד

 -עג ,ץנעדיווע ,(רעטניוו .ש ,רענּפעג םהרבא) עיצאזיווָארּפא ,(יקסווָאק

 ,(יקסנושאי) גנולײטּפָא-טסָאּפ ,(יקסווָאקיילימ .י ר"ד) גנוליײטּפַא-טיײהטנוז

 .א"א (ָאקשטַאק) גנולײטּפָא-הסיפת ,(טראב) גנולײטּפָא-גנוניווז

 -אב קירעיורט ןטימ טנעמאטראּפעד-טסנוק א ןעוועג ךיוא זיא'ס

 וצ ןעמוקסיוא ְךָאנ רימ טעװ סע ןכלעוו ןגעוו ,גיסָאנ דערפלא ןטמיר

 ןוא ןַאבַאלַאב ריאמ ר"ד .ּפָארּפ טריפעגנָא ןבָאה וויכרא ןטימ .ןביירש

 -אוו .י טסילאנרושז רעד --- ָארויב-ץנעדיווע רעד טימ ;ןאמדייז ללה ר"ד
 רעטערטראפ ןייז ;ןאמדייז ללה ר"ד --- טארעפער-עסערּפ ןטימ ;ןאמרעס
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 ןילטייצ אילאט יורפ --- טארעפער-רעייטש ;שטיוועקמיש ר"ד ןעוועג זיא

 ,(ןילטייצ ןרהא ןופ יורפ יד)

 ןעוועג זיא סָאװ ,ןאמטאר א ןענאטשעג זיא טרָאסער ןדעי ןופ שארב

 טרָאסער ןטימ .ןטסעטלענעדוי םעד יבגל טרָאסער ןראפ ךעלטראווטנאראפ

 טייהרעמ יד ןֹוא .רעטייל רעטלָאצאב א טריפעננָא שיטקאפ רעבָא טָאה

 ביוא .ןדיי רעוועשראוו יד ןופ קילנמוא סָאד ןעוועג עקאט ןענעז סרעטייל

 רָאּפ א ןגָאז סרעטייל-טרָאסער ןוא רענעמטאר עקינייא ןופ ךָאנ ןָאק ןעמ

 -עג ןוא טניימעג ,תונווכ עטסעב יד טאהעג ןבָאה ייז זא ,רעטרעוו עטוג

 עכלעוו ןגעוו ,ןטרָאסער יד ןופ סרעטייל טייהרעמ יד ןיוש ןבָאה ,טוג טלָאװ

 רעד ןופ שזיטסערּפ םעד ןסיירוצרעטנורא ץלא ןוטעג ,רעטייווי דער'כ

 ןלעּפורקס ןָא ןבָאה ןטסירעיראק הרבח א ,ןדיי יד ןופ ןוא עיצוטיטסניא

 -עג ןוא לאטיּפַאק טכאמענ ,רענייטש ןקיצומש א ףיוא טעוועטאבעלאבעג

 .קילגמוא רעזדנוא ןופ ןובשח ןפיוא טעילוה

 רעטייל ןעוועג זיא סָאװ ,טשריפ ףרנווסיוא םעד ןענַאמרעד וצ גונעג

 -נדיי םייב ןטרָאסער עטסקיטכיוו יד ןופ רענייא -- טמא-סטפאשטריוו ןופ

 רעשידיי רעד ךרוד רעטעּכש עקאט ןיא ןיושראּפ רעקיבלעז רעד .טאר

 רעביא לייטרוא רעד .טיוט םוצ ןרָאװעגנ טּפשמראפ עיצאזינאנרא-ספמאק |

 .1949 בייהנֶא טשרע ָאטענ ןיא ןרָאװעג טריפענסיוא זיא םיא

 דערפלא ר"ד .פָארּפ טאנענער רעד טאהעג טָאה ףוס ןקיבלעז םעד

 -- טארנדיי םייב טנעמאטראּפעד-רוטלוק ןוא טסנוק ןופ רעטייל ,גיסָאנ

 יד ןיא ראפרעד .ריּפאּפ ןפיוא רָאנ טבעלענ טָאה סָאװ עיצוטיטסניא ןַא

 ךָאנ .רעד טָאה .שיטקאפ .עכייר א רעייז ןעוועג ןניסָאנ ןופ טייקיטעט

 טעברא עלענַאיצנעדיפנַאק א טריפעג ןקז רעקירעי-80 רעקידוועריר גונעג

 עיצזינאנרָאספמאק רעזדנוא ןופ ?ייטרוא ןַא טיול .ןשטייד יד תבוטל

 .ןרָאװעג ןסָאשרעד 1943 בייהנֶא רע זיא

 רָאטקאדער רעד ןוא ,לענָאפ ,טמא-ריטראווק ןופ רעטייל רעד ךיוא
 -ייֿפ ,(רעטמאאב-?אנימירק רעשיליוּפ רענעזעוועג) יקסניוורעשט ןאמרעה
 -מיראב , ייווצ יד ךיוא יו ,טארנדיי םייב גנוליײטּפָא-םיטילּפ רעד ןופ רעט

 ,םיובנעטכיל .שזניא ,טארנדיי םענופ סעזערּפ-עציװ םענופ ךעלדניז ?עט

 ןבעגעג נונענ ךיז ןבָאה ,סעיציזָאּפ עקידנריפ ןעמונראפ טרָאד ןבָאה סָאװ

 .גנורעקלעפאב רעשידיי רעד ןליפ וצ
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 ןופ "דידי, א -- ?לעדנעה רָאטקעּפסניא  ;:וצ .ךָאנ ןעמוק ייז וצ

 יד ןופ םענייא ןֹופ ןוז א -- נרעבנעטשריפ ןוא ָאּפירק ןוא ַאּפַאטשעג

 .ץעיוואנסָאס-ןידנעב ןיא רעלעירטסודניא עטסערג

 -ייא ןעוועג ַאטעג ןופ טייצ רעטצעל רעד ןיא זיא סָאװ ,נרעבנעטשריפ

 ןופ .ןלאפענ זיא ,ייצילַאּפ רעשידיי רעד ןיא ןריציפָא ערעכעה יד ןֹופ רענ

 .עיצאזינאגראספמאק רעשידיי רעד ןופ דילנטיס א ןופ ?יוק א

 רעינישזניא ,"ןטסעטלענערדוי, ןטימ סעומש א ןיא בָאה ךיא ןעוו

 טלגנירענמורא ךיז טָאה רע יאמלח ,ןפרּווװרָאפ טכאמענ םיא ,ווָאקאינרעשט

 דימ רע טָאה ,לאנימירק ןיא ןציז ןפראד סָאװ ,ןפרּוװװסיוא עכלעזא טימ

 ןניױט עכעלרע ןוא עכעלטנרָא יד זא ,ןֹוט ךיא לָאז סָאװ, :טרעפטנעעג

 עקיאעפ ןענעז ,טדער ריא עכלעוו ןגעוו ,טייל-הרבח יד ןוא טשינרָאג וצ

 | ..."ןצונ סיורג ייז ןופ בָאה'כ ןוא ןשטנעמ

 עלעיציפא רעייז טצונעגנסיוא ןבָאה טארנדיי ןופ רענעמטאר ליפ

 טנרָאזראפ ךיז ןבָאה ייז .ןקעווצ עקיצונננייא ,עכעלנעזרעּפ וצ גנולעטש

 ןקירבאפ עלא וצ םיפתוש ןעוועגנ ןענעז ןוא סעיסעצנָאק ענעדישראפ טימ

 ןיילא ןדִיי ןבָאה ,לשמל ,ָאטעג ןיא .הליהק רעד ןופ ןעננומענרעטנוא ןוא

 ןוא ןטאראּפערּפ-סגנורענרעד ,ךעלרעקוצ ,גינָאה ,דַאלעמרַאמ טעבראעגנסיוא

 -ענ ןעמ טָאה ןעננומענרעטנוא עלא יד ףיוא ,ןלימ ענענייא טאהעגנ ךיוא

 ,רעבענ-טלענ רעד ה"ד ,רעמענרעטנוא רעד טָאה .סעיסעצנָאק ןבָאה טזומ

 טאהעג םורא יוזא ןוא טארנדיי ןופ ןאמטאר א ףתוש סלא ןעמונעג ךיז

 -- טייקכעלטפאשלעזענ ןופ םינּפא טאהענ טָאה'ס יא .עיסעצנָאק ערעכיז א

 ,ןעוועג זיא'ס יא ,גנומענרעטנוא-טאווירּפ ןייק טשרמולכמ ןעוועג טשינ

 ....גיוא ןייב , א ןופ טרעכיזעג ,"סעציילּפ עקראטש , יד קנַאדַא

 ,טליפעג טונ ןוא טסוװװענ טוג ןדיי יד ןבָאה ןכאז עלא יד ןנעוו

 ייב זיא עשראוו ןיא טארנדיי רעד סָאוװ ,רעדנּוװ ןייק טשינ זיא רעבירעד

 .טבילאב טשינ ןוא רעלוּפָאּפ טשינ ןעוועגנ ייז

 ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ טעבראעג ךיוא רעבָא ןבָאה הליהק רעד ןיא

 וצ ידכ ,ץלא ןוטענ ןוא ללֵכ ןראפ ןעוועג בירקמ ןבעל רעייז ,טייצ רעייז

 ראטערקעסילארענעג םעד ןענַאמרעד וצ נונעג .רעפסָאמטא יד ןקינייר

 -אוודא ,רענלָאפכָאנ ןייז ,(ןזעוו-לוש ןֹופ רעטייל --- רעטעּפש) ןייטשנרָאג !

 ןיא טנכייצעגסיוא ךיוא רעטעּפש ךיז טָאה סָאװ ,ןַאמרַאװ טנומניז טאק
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 ןיא טַאירָאטערקעס ןופ רעריֿפנָא םעד ןוא ,טעברא רעשידרערעטנוא רעד
 -עג סָאד :ןפורעג םיא טָאה ןעמ יו רעדָא ,ַאבמער םוחנ -- הליהק רעד
 עצנאג ןייז ןוא קינוו"ל רעליטש רעד ןעוועג זיא אבמער ,טארנדיי ןופ ןסיוו
 ןוא טייקשידלעה ןייז ,ןבעל ןכעלטפאשלעזעגנ ןיא ,הליחק רעד ןיא טעברא
 -םישעמ ןופ טייק ןייא ןעוועג זיא -- טיוט ןשיגארט ןייז זיב שפנ תריסמ
 | .טייסיטכערעג ראפ ףמאק ןוא טייקשידלעה ,םיבוט

 וצ עיצאּפוקֶא רעשיטסירעלטיה רעד רעטנוא טגאוועג טָאה ַאבמער
 םייב עטלעטשעגנָא ןֹופ ןייאראפ ןלענָאיסעּפָארּפ ןטשרע םעד ןריזינאגרָא
 ןענאטשעג זיא אבמער .רעציזרַאפ ןרָאװעג זיא רע ןכלעוו ןופ ,טארנדיי
 אבמער .חליהק רעד ןיא ןכיורבסימ טימ ףמאק םוצ עיטימָאק רעד ןופ שארב
 -לעזענ טימ ןעמונראפ ךיז טָאה
 רעשיאייטראפ ןוא רעכעלטפאש
 ןענופעג ךיוא טָאה אבמער .טעברא
 -אנרֶא ,טעברא-רוטלוק ראפ טייצ
 ןוא עלערוטלוק ענעדישראפ טריזינ

 ןעגנוטלאטשנאראפ עשירעלטסניק
 -ןדיי ןופ עטלעטשעננָא יד ראפ
 -ראפ וצ ךיוא טָאה אבמער .טאר
 סָאד ןובשח ןייז ףיוא ןענעכייצ
 !טלא םעד ןיא ןא ,טסנידראפ
 ךיוא זיא סָאװ) לאז-הליהק ןסיורג
 (טארנדיי ןופ טרָאדץיז סָאד ןעוועג
 -ודיי ןלָאז 26 עקסווָאבישזנ ףיוא
 ןענעדרָאנייא ןענָאק רעלטסניק עש
 ןוא גנולעטשסיוא-רעדליב רעייז
 ןטערטסיורא -- ןרָאיטקא עשידיי
 -רטלטיה רעד תעב טשרע ןעמוק טנָאקעג טָאה וצרעד) טרָאװ שידיי א טימ
 ,(!עיצאּפוקָא

 טנאוועג ןבָאה סָאװ ,ןדלעה עסיורג יד וצ טרעהעג אבמער םוחנ
 ןגיוא עקיטולב ,עפראש יד רעטנוא ,(ץאלב-נאלשמוא) ץאלּפ-ןטיוט ןפיוא
 -טיל ןוא רעניַארקוא יד ןופ סעקייהַאנ יד רעטנוא ,ָאּפאטשעג ןוא ,ס.ס ןופ

 אבמער סםוזט
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 ןופ --- טסייה סָאד ,ןענָאנַאװ יד ןופ ןדיי רעטנזיוט ןעועטַאר וצ ,רעניוו

 רעטשרע רעד ןופ געט-עיצקא עטסקיטולב יד תעב טָאה אבמער .,טיוט

  טעמב 1942 רעבמעטּפעס---ילוי םישדח יד ןיא גנולדיזסיוא רעוועשראוו

 -קָאד א ןופ טַאלַאכ ןיא ןוא (נאלשמוא) ץאלּפ-ןטיוט םעד טזָאלראפ טשינ

 "מוא ןעוועג ךיז ןטלאהפיוא סָאד טרָאד םיא זיא שרעדנא ?ייוו) רָאט

 ילרעלא טצונענסיוא ןוא ןדיי טעוועטארעג ךעלרעהפיואמוא (ךעלנעמ

 עדעי קידנעייז ,םינילת יד ןופ טנעה יד ןֹופ ייז ןעמוקאבוצסיורא תואצמה

 זא ,ןעוועג עקאט זיא ףוס רעד .ּפָאק ןטימ ןלָאצאב וצ ראפענ ןיא טונימ

 ןָא טיוט ןופ ןדיי ןעיירפאב ןטימ ,טָאה רע ןעמעוו ,ןטנאיצילַאּפ עשידיי

 רע ןוא טרסמראפ םיא ןבָאה ,הסנרּפ רעייז ...ןעמונענוצ ,טלענ ןשִארנ א

 רעד .ץאלפנאלשמוא ןפיוא ןזייואב טרָאטעג טשינ רעמ ןיוש ךיז טָאה

 ןכלעוו ןופ ,ץאלּפ-ןטיוט ןקיבלעז םענופ זא ,טלָאװעג טָאה ?לרוג רערעטיב

 רע לָאז ,(רעדניק ןוא ענעסקאוורעד) ןדיי רעטנזיוט טעוועטארעג טָאה רע

 ךיוא .קענַאדיַאמ ןייק דנאטשפיוא-ָאטענ םעד תעב ןרעוו טריפענסיורא

 ןדלָאמעג קענַאדיַאמ ןיא ךיז טָאה רע .טורעג טשינ ַאבמער טָאה טרָאד

 טָאה רע עכלעוו טימ ,רעדניק עטבילעג ענייז וצ ,רעדניק יד וצ קיליוויירפ

 "רעד ,רעיצרעד א ,רעטָאפ א ייז ראפ ןעוועג ,ןעמונראפ טרָאד ךיוא ךיז

 ןוא ןריצאּפש ףיוא ייז טריפעג ,טלעוו רערעסעב א ןופ ךעלהשעמ ייז טלייצ

 .ןרעמאקדזאג יד ןיא --- ריצאּפש ןטצעל ןפיוא קעווא ייז טימ ןעמאזוצ

 -ָאמ ןיא סע ןעוו ןלעטשפיוא עשראוו ןופ ןדלעה יד טעװ ןעמ ביוא

 .גבמער םוחנ ןופ טנעמונָאמ רעד ןרעהעג עטסקילייה יד וצ טעװ ,ןטנעמונ
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 צז

 ףליהניילא עשיריי

 סָאד סָאװ ,עטסלרייא סָאד ,עטסעב סָאד זא ,רעדנוװ א ןעד זיא

 םורא טריּפורג ךיז טָאה ,טנָאמראפ טייצ רענעי וצ טָאה עשראוו עשידיז

 ?ףליהניילא ןופ טפאשלעזעגנ רעד
 -ניא עשידיי יד ןריטנעזערּפער טנָאקעג טשינ טָאה טארנדיי רעד

 -אב ןוא ןשטנווו יד טימ הריתפ ןיא ןעמוקענ טפָא רעייז זיא ןוא ןסערעט

 .עּפָארייא ןיא ץוביק ןשידיי ןטסערג םענופ רעניווואב יד ןופ ןשינעפרעד

 -ןפעג טייצ רענעי וצ ךיז טָאה סָאװ ,וויטקא-רוטלוק רעצנאג רעד

 תוחוכ עכעלטפאשלעזענ ןוא עשיטילַאּפ םאנסיוא ןָא עלא ;:עשראוו ןיא ןענ

 ןטיבענ עלא ףיוא טעברא רעד וצ טלעטשענ שפנ תריסמ טימ ךיז ןבָאה

 .ףליהניילא רעשידיי רעד ןופ ןנייווצ ןוא

 רעד ןופ טרָאניױוו סָאד ןטייב טזומענ רדסכ טָאה ןעמ יו טקנוּפ

 יו םעד ךָאנ .ןעמָאנ ריא ןטייב טזומעג טּפָא ךיוא ןעמ טָאה ,עיצוטיטסניא

 -וצ ,טכאמ רעשטייד רעד ןופ גנונעדרַאראפ א טיול ,טזומעג ןבָאה רימ

 . ,עיסימָאק-רינידרָאָאק רעשיליױּפ רעד ןופ רעייטשרָאפ ערעזנוא ןעיצקיר

 -םערָא ןסייו א ףיוא ןציירק ענירג) סנכייצ-רינידרָאָאק יד ןעמענּפָארא

 יד טזומעג רימ ןבָאה ,סעיצאמיטינעל ערעזדנוא ןבעגקירוצ ןוא (דנאב

 . -ַאק-רינידרָאָאק טאטשנא .,ןריזינאנרַא ןיילא ןדיי ןשיווצ טעברא-ספליה

 ףליהניילא רעלאיצַאס ראפ טפאשלעזעג עשידיי, ןיוש רימ ןסייה ,עיסימ

 -עשידיי, ףיוא ןטיבעג ןעמָאנ םעד ךיוא ןעמ טָאה רעטעּפש (0.8:,21-.)

 טימ טקידנעעג ךיז טָאה ןעמָאנ רעד יו רעבָא יוזא (2.5.9.) ףליהניילא

 עשידיי א ?ייו ;ןעמָאנ םעד ןרעדנע טזומענ רעדיוו ןעמ טָאה ,".ס.ס ,,!

 ס.ס. יו ,ןלאיציניא ?עקילייח , עכלעזא ןגָארט טשינ רָאט עיצוטיטסניא

61 



 ו ָא ק ר ו ט ס ַא נג ָא ו

 טָאה סָאד .(ףליה עלאיצָאס עשידיי) 2.0.5. ףיוא ןטיבעג םיא ןעמ טָאה

 תועמשמ ןבָאה ןשטייד יד לייוו ,ןטלאהנָא טנַאקעג ננאל טשינ ךיוא רעבָא

 "57 א ףיוא ןעיירדסיוא לָאמא ךָאנ ךיז ןָאק 2" יד זא ,טאהעג ארומ

 ןיוש ייז ןבָאה ?לציּפש שידיי, אזא -- .5.0.5- :יװ ןעגנילק טעוו'ס ןוא

 רעשידיי ;ןסייה טזומעג ךאפנייא ףוסל טָאה ןעמ .ןזָאלוצ טנַאקעג טשינ

 טעטימאק-ספליה רעשידיי רעד ךיז טָאה בנא 1.8 14." טעטימאק-ספליה

 .ףליהניילא רעד טימ לעלַארַאּפ טעבראעג ןוא טעדנירגעג ךָאנ רעירפ ךס א

 -אק עלופמור סָאד טקידנעעג ךיוא ךיז טָאה טעטימאק-ספליה ןשידיי ןטימ

 ןענעז טעטימאק-ספליה ןשידיי םענופ שארב .ףליהניילא רעשידיי ןופ ?טיּפ

 -וא ןייז ראפ) טרעכייוו .מ ר"ד ;ץנעטסיזקע ןייז ןופ ךשמ ןיא ןענאטשעג

 -עש וַאלסינַאטס ,ןאמצלָאטש .שזניא ,(עקָארק ןיא טמא םעד ןעמענרעב

 יָאװדא -- ףוסל ןֹוא (שזדָאל ןופ) יקסנאיװישיװ ןָאמיש ר"ד ,יקסוועשעד

 .יקסווָאקילעיװ טאק
| 

 ןיא ,ףליהניילא רעלאיצַאס רעשידיי רעד ןופ ןטרָאסער-טּפיוה יד

 ןוא ךיק יד :עדנגלָאפ ןעוועג ןענעז ,ןייטשטנא ריא ןופ געט עמשרע יד

 -נעעג רעטעּפש ןיא סָאװ ,עיצקעס-ריטרַאװק יד ןוא עיצקעפ-סגנוזייּפשאב

 וצ ןיא םורא טייצ רעצרוק א ןיא ;עיצקעס-םיפרשנ ףיוא ןרָאװעג טרעד

 ,ננולײטּפָא-ץנאניפ ,עיצקעס-םישובלמ יד ,עיצקעס-םיטילּפ יד ;ןעמוקעג

 גנולײטּפָא עשידירוי ,רָאטקעפ רעכעלטפאשלעזעג ,גנולײטּפָא-טייהטנוזעג

 ,רָאטקעס רעזעיגילער ,רָאטקעס-טננוי ,עיצקורטסניא ןוא לָארטנָאק ראפ

 גנולײטּפַא-רעטאעט ןוא-טסנוק ,קיטסיטַאטס ןוא ץנעדיווע ראפ ָארויב

 יד) "זָאט , ,"סָאטנעצ , ,"טרָא, ,גנולײטּפָא-עקערּפ ,(עיסימָאק-סעזערּפמיא)

 גנע רעבָא ,סעיצוטיטסניא עמָאנַאטױא ןעוועג שיטקאפ ןענעז יירד עטצעכ

 .(ףליהניילא רעשידיי רעד טימ טעבראעגטימ

 רעד ךיוא טָאה ,גירק ןיא ןיירא ןענעז ןטאטש עטקינייאראפ יד זיב

 לעירעטאמ ןוא סאנ רעשידיי רעד ףיוא טעבראעג ?טניַאשזד , רענאקירעמאי

 ךורבסיוא ןכָאנ דלאב רעבָא ןיא'ס יװ .ףליהניילא יד טציטשרעטנוא

 םייז ַא ןָא ןייטש ןביילב טשינ טעװ עקירעמא זא ,ןרָאװעג רָאלק גירפ ןופ |

 ראפ טפאשלעזעג יד ךיז טָאה ,דנאלשטייד ןגעק ןטערטסיורא ךיוא ןוא

 ןעיובוצפיוא ןוא ןלעטשוצקעווא טימאב גנאפנָא ןופ .דלאב ףליהניילא

 "וצסיוא !יילא ךיז ןייז דנאטשמיא לָאז יז זא ,תודוסי עכלעזא ףיוא ךיז
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 ועװעג סע ויא יוזַא

 -ירּפַאב ןענָאק ןוא ןטלאטשנא ןוא סעיצוטיטסניא עריא עלא טימ ,ןטלאה
 רעסיוא .ןקורסיורא טעוװ טייצ יד עכלעוו ,ןשינעפרעדאב ןוא ןטיונ יד ןקיד
 -לעפאב רעשידיי רעד .ןשיווצ ןעגנולמאז-טלעג ןוא סעיצקא ענעדישראפ יד
 -ראפ ייב טלעג ןעיילסיוא סָאד טליּפשעג לָאר עסיורג א ךיוא טָאה ,גנורעק
 םעד ןקידנעראפ ןכָאנ סע ןבעגוצּפָא גנוטכילפראפ רעד טימ ,ןדיי עכעלגעמ-
 -עפדימרעדמוא רעד טקורעגסיורא טנורגרעדָאפ ןפיוא ךיז טָאה ָאד .גירק
 טאה רעכלעוו ,"טניאשזד , רעוועשראוו םענופ רָאטקעריד ,קישזוג דוד רעכי
 טלָאצענקירוצ המחלמ ףוס ןכָאנ דלאב טעװ טלענ סָאד זא ,טריטנאראנ
 ,לסילש ,ןטדערענּפָא רעירפ ,ןסיוועג א טיול ,ןרעוװ-

 ןוא טעטיראלוּפָאּפ סקישזונ דוד ָאטעג ןיא ןעוועג זיא'ס סיורג יו
 ,טקאפ רעד ןעניד ןָאק ,ןעקנַאשאב םיא טָאה ןעמ יורטוצ אראפ סָאװ טימ

 סעמוס עקינַאילימ טלָאצעננייא ןבָאה ןדיי זא
 -יווק םוש ןייק קידנעמוקאבסיורא טשינ ,טלענ
 -ונ ףיוא ןיולב ---.רָאנ ,ריּפַאּפ םוש ןייק ,גנוט
 ןיא ,ןעמ טָאה רעטלעג יד טימ .טרָאװ סקישז
 ןקייר םעד ןקעד טנָאקעג ,סָאמ רעסיורג א
 ץקירעמא ןעוו ,ףליהניילא רעד ןופ טעשזדוב
 רעד טָאה ,דנאלשטייד גירק טרעלקרעד טָאה
 ןייז ןלעטשּפָא טזומעג לעיציפָא ?טניַאשזד,
 רעד רעבָא טָאה טעברא-ספליה יד .טייקיטעט
 רעטייוו רָאנ ,ןסירעגרעביא טשינ ?טניַאשזד,
 -טפליה ןשידיי ןופ ןעמאר יד ןיא טריפעג יז

 .ףליהניילא רעד ןופ ןוא טעטימָאק

 "טניאשזד , רעד ןעוו ,ןטייצ יד ןיא ךָאנ |
 -רענַא ןעוועג טכאמ רעשטייד רעד ךרוד זיא רָאטקעריד טניַאשוד

 -עז ,טייקיטעט עלאמרָאנ יד טריפעג ןוא טנעק -  סישווג רוו
 טאטשיונ .י ןוא קישזונ .ד ןרָאטקעריד ענייז ןענ '

 -ידלושאב רעד .רעטנוא ,טכאמ רעשטייד רעֶד ךרוד ןרָאװעג טריטסערא
 .עטולאוו עשידנעלסיוא ןפוא ןלאגעל טשינ א ףיֹוא ןעלגומשניירא ןופ גנוק
 -םערא ןרָאװעג לָאמ עקינייא .זיא ,רָאטקערידיסנאניפ- סלא ,קישזוג דוד
 ןבָאה ?טניאשזד , ןופ טפאשרעריּפנָא רעד וצ .ןשטייד יד ךרוד טריט
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 דָאב .י ןוא (ק.ג.צ ןופ רָאטקעריד .וועג) יקסרעשט סחנּפ :טרעהעג ךיוא

 .("טניַאשזד ,ןופ ראטערקעס רעקידחמחלמראפ) ןייטשנר

 ,ןאמרעטיג קחצי ,"טניאשזד, ןופ רָאטקעריד רעקידהמחלמראפ רעד

 ןעמענראפ ןראפ ,1989 רעבמעטּפעפ שדוח ןיא עשראוו טזָאלראפ טָאה

 סָאװ ,ענליוו ןופ .ענליוו ןייק קעוװא זיא ןוא ,ןשטייד יד ךרוד טָאטש יד

 טָאה ,הלשממ רעשיטעווָאס רעד רעטנוא ןענופעג טלָאמעד ןיוש ךיז טָאה

 רעבָא זיא יש יד .ןדעווש ןייק ןעמוקאברעבירא ךיז טלָאװעג ןאמרעטיג

 ןשטייד יד ךרוד ןרָאװעג ןטלאהראפ סענערב עשידעווש יד ןופ טייוו טשינ

 ךרוד ןענעז ,ןטסירק ןוא ןדיי --- רעגריב עשיליוּפ ,ןרישזאסאּפ עלא ןוא

 טפלעה רעטייווצ רעד ןיא .ענעגנאפעג-סגירק סלא ןרָאװעג ןעמונעג ייז

 ןרָאװעג טקישעגּפָא ענעגנאפעג-סנירק עשילוּפ יד ןענעזע 0 רָאי ןופ

 "עד ךיז ןבָאה עשראוו ןייק ענעמוקעגקירוצ יד ןשיווצ .ןעמייה ערעייז ןיא

 .מ ,ןאמרעטיג .י :ףיש רעד ןופ "ענעגנאפעג, יד ךיוא ןענופעג טלָאמ

 .יקסנילומָאנ .י ,שזניא ןוא (טסימָאנָאקע ןוא רעוט רעשידנוב) ךעשזָא

 ןיא ןטעברא וצ ןביוהעגנָא קירוצ הקספה רעצרוק א ךָאנ טָאה ןאמרעטינ

 ןשידיי ןופ טאר ןיא -- ךעשזָא .מ ;ףליהניילא רעד ןיא ןוא ?טניאשזד,

 -- יקסנילומָאנ .שזניא ןוא ,"דנוב , ןופ רעייטשרָאפ סלא ,טעטימַאק-ספליה

 ןאמרעטיג קחטי ךעשזַא יצירואמ
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 ןעװעג סע זיא יווַא

 טמיטשאב רע זיא רעטעּפש ןוא ,ףליהניילא רעד ןיא טייצ עסיוועג א

 ןייז ןופ גָאט םוצ זיב --- טמא-עיצאזיװָארּפא ןופ רָאטקעריד סלא ןרָאװעג

 | | | .ןשטייד יד ךרוד טסערא

 רעד ייב טאראּפא-רעטעבראטיפ רעד ןעוו זא ,ךיז ןָאמרעד ךיא

 ןופ ןוא ןסקאוועצרעדנאנופ קראטש ןביוהעגנָא ךיז טָאה פליהניילא
 -אּפא-ןטמאאב רעד יאמלה ,תונעט טרעהעג ךיז ןבָאה ןטייז ענעדישראפ

 םענופ סעמוס עקיזיר עכלעזא ןייא טננילש ףליהניילא רעד ןופ טאר

 "?טניאשזד , ןופ ןרָאטקעריד יד יו ערעדנא ןייק טשינ ןבָאה ,טעשזדוב

 -ןָא רעד ןופ גנולעטש יד טקידייטראפ שארב ןטַאטשיױנ ןוא ןקישזונ טימ

 ףראד ןעמ זא ,ןטלאהעג ןבָאה סָאװ ,"ףליהניילא , רעד ןופ טפאשרעריפ

 -קא-רוטלוק ןצנאג םעד ןקיטפעשאב ןענָאק וצ ידכ ,ןטרָאסער עיינ ןפאש

 טשינ ןלָאז ןטרָאסער יד וליפא ןעוו ,רעוט עכעלטפאשלעזעג עלא ,וויט

 ,ןשטנעמ עציטש עלעירעטאמ ןבעג וצ טאטשנא .טעברא ךס ןייק ןבָאה

 בילוצ רָאנ ,ןבָאה ןוא ?לכה תבוטל טעבראעג ןבעל ץנאג רעייז ןבָאה סָאװ

 -ןוא-סטעברא רעייז ןריולראפ ,ןצעזעג עשידיי-יטנא יד ןוא המחלמ רעד

 ןבעג וצ ןפוא רעטסקידובכב ןוא רעטסעב רעד זיא ,טייקכעלגעמ-סגנופאש

 -סיוא ךיז טייקכעלגעמ א םערָאפ אזא ןיא ,ןשטנעמ עלופטסנידראפ יד

 .ןבעלוצ

 טייצ יד עקַאט טָאה ,קנאדענ רעקיטכיר א ןעוועג זיא סָאד זא ןוא

 ןוא רעביירש ,רעוט עכעלטפאשלעזעג ןוא רערעל-לוש .ןזיוואב לענש

 יד .ןרָאטאזינאגרָא עקידנצנעלג סלא ןזיוועגסיורא ךיז ןבָאה רעלטסניק

 עקאט ןבָאה ,ןרָאטקעריד ןוא רעטייל-טרָאפער ,עטמאאב טנזיוט יירד רעביא

 א רעטנוא ןטלאה וצ ןוא ןריזינאנרַא וצ ,טארנדיי םוצ ךוּפיהל ,ןזיוואב

 טנזיוט טרעדנוה סקעז רעביא ןופ טָאטש ַא לָארטנָאק רעכעלטפאשלעזעג
 טשינ ,ןפאש וצ ןעוועג ךעלנעמ עשראוו ןשידיי ןיא זיא ראפרעד .ןדיי

 -רערעטנוא ןא ,סרעגָארטוצ ןוא םיתרשמ עשטייד עלא יד ףיוא טקוקעג

 -ראוו ןיא דנאטשפיוא ןשידלעה םוצ טריפרעד טָאה סָאװ ,גנוגעוואב עשיד

 י יו : .ָאטעג רעוועש
 ןוא ןטארעפער ,ןטרָאסער עלא ןופ שארב ןענאטשעג עקאט ןענעז

 ןשטנעמ ;שזאטס ןכעלטפאשלעזעג ןגנאל א טימ ןשטנעמ ןעגנולײטּפָא

 ןעניד ןָאק ,ןעוועג זיא עלא יד ייב תוירחא יד סיורג יו ןוא ,ןטסילאעדיא
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 יָא ק ר ו ט ס ַא נ ָא י

 ללכ ןראפ טעברא רעכעלטפאשלעזעג רעד ייב ןענעז'ס זא ,טקאפ רעד

 .ןצנערעפיד עשיאייטראּכ ןוא תועד-יקולח עשיטילָאּפ עלא ןדנווושראפ
 .-עפער ןטסנעלק ןטימ קידנקידנע ןוא טפאשרעריּפנָא רעד ןופ קידנבייהנָא

 -ומָאק ,ןטסינויצ ןופ רעיײטשרָאפ שיט ןייא ייב ןפָארטעג ריא טָאה ,טנער

 .א"א רורד ,ןויצ ילעוּפ ,הדונא ,ריעצה רמושה ,ןטסיחרזמ ,ןטסידנוב ,ןטסיג

 עמאזניימעג א ןענופעג עלא ןבָאה טעברא רעכעלטפאשלעזעג רעד ייב
 -לעזעג טעבראעג ןטייצ ערעווש יד ןיא ןבָאה סָאװ ,עלא לייוו ,ךארּפש

 ןעמאזניימעג ןייא טימ ,ןליוו ןייא טימ טכיוהאב ןעוועג ןענעז ,ךעלטפאש
 .ןטלאהוצכרוד רעדירב עכעלקילנמוא יד ןפלעה ןֹוא ןטלאהכרוד ;ליצ

 -יּפורג ןוא ןעייטראּפ ,ןעגנוטכיר עלא יד טרעטשענ טשינרָאג טָאה סָאד

 עשיאעדיא רעייז ןטינשּפָא עשיאייטראּפ ערעייז ףיוא ןריפ ֹוצ ןעגנור

 ,טעברא:

 לָאז עיצקעס-םישובלמ רעד ןופ שארב זא ,ןעוועג ךעלגעמ זיא יוזא

 ןרק ןופ רָאטקעריד רענעזעוועג ,ךָאלב רעדנאסקעלא טסינויצ רעד ןייטש

 --- יקסלעבול .י ר"ד רערעל-םויזאנמיג רעד ןייז לָאז ףליהעג ןייז ןוא ,תמיק

 שארב .ןאמצלָאה רערעל רעד -- גנוסישרעד ןייז ךָאנ ןוא ,טסינומָאק א

 -עבראטימ-טּביוה .ווענ ,יקסניבָארַאטס .?7 -- גנולײטּפַאסנאניפ רעד ןופ:

 -ָאזַאל ַאקירנעה :ןעװעג ןענעז רעטעבראטימ ענייז ;תמיק ןרק ןֹופ רעט

 ,ןיישנענעד ,סנירעטכיד עשידיי-שילוּפ עטסקיאעפ יד ןופ ענייא ,טרעוו

 -סטייהטנוזעג ןופ שארב ;א"א ,עשזנארב-ןַאלעצרָאּפ ןואדזָאלנ רעד ןופ

 -נרעב-ןיקריס ר"ד ןירעופ עכעלטפאשלעזעג עלופטסנידראפ יד -- טמא

 -לעגניר לאונמע ר"ד -- רָאטקעס ןכעלטפאשלעזעג ןופ שארב ;ןייטש
 -סישטעימ .וודא -- גנולײטּפָא עשידירוי ;שַא ןתנ -- ראטערקעפ ,םולב

 -עשּפ ריאמ --- לָארטנָאק ןוא עיצקורטסניא ;א"א שטָאקסדָאּפ ,םרַאװ וואל
 רעד ןוא ,טארטָאטש רעוועשראוו ןופ ןַאמטַאר רעשיק" ,צ.ּפ .ווענ ,שטעד

 ברה --- רָאטקעס רעזעינילער ;קע ןתנ ר"ד -- ןקסע ןוא רערעל-לאיזאנמיג

 .א רערעל-לאיזאנמינ --- רָאטקעס-טנגוי ;װָאקרטַאיּפ ןופ דנאברעבוה .ש
 .צ ןוא ןילטייצ ןנחלא רעלעטשטפירש יד -- גנולײטּפָא-עסערּפ ;ןיוועל

 רעלטפאשנסיוו רעד -- קיטסיטַאטס ןוא ץנעדיווע ראפ ָארויב ;יקסוװָאקַאר

 אדיורב .ּפָארּפ -- עיצקעס-ךיק ;רעדניל םחנמ .נאמ רעקיטסיטַאטס ןוא

 ןוא טרעכייר יורפ ,(שידיי ףיוא סעטַארקַאס ןופ רעצעזרעביא) שֶזדָאל ןופ
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 ועװעג סע ז'יא יוזַא

 -ּפָא-ריטרַאװק ;"עּפורט רענליוו, רעד ןופ רָאטקעריד .ווענ ,האזמ יכדרמי

 ןופ רעביירש רעד ןוא רעריפ-,ס.ּפ.ּפ רעטנאקאב ,לעקנעב .,וודא --- גנולייט

 -אב ןופ ןוז א ,גרעבנעטָאר .י -- טמא-סננוגרָאזראפ ;תורוש עקיזָאד יד

 .שזניא --- עיצקעס-םיטילּפ .עשנעג ןֹופ גרעבנעטַאר והיעשי רחוס ןטנאק

 -רעווטנאה יד ןופ רָאטקעריד .וועג ,ץייווכוב .שזניא -- ךָאנרעד ,קאסור

 -סינויצ רעטנאקאב רעד -- רעטעּפש ,הליהק רעשידיי רעד ייב ןלוש-רעק

 ײטּפָא-לאנָאסרעּפ ןופ רעטייל .קעװאלצָאלוװ ןֹופ רעלסע --- רעוט רעשיט

 .שזדָאל ןיא םויזאנמיג ןופ רָאטקעריד .וועג ,רעטעטשדנארב ר"ד --- גנול

 -ראוו ןענעדרַאוצנייא ףיוא תואוולה ןוא ףליה רעוויטקורטסנָאק רעד טימ

 ןופ) ןיקטע ןוא יקזדורגָאװאנ עינָאס :רעוט עשידנוב יד -- ןטאטש

 ר"ד -- (ץנענילעטניא ראפ ףליה) "?.י.ּפ , גנולײטּפָא רעד טימ ;(שזדָאל

 ,םָארּפ ןוא עשראוו ןיא םויזאנמינ ןשיאערבעה .ןופ רָאטקעריד ,לעקנערפ

 .טאר א ןעוועג זיא רָאטקעס ןדעי ייב .רעוושרענטנעצ
 ןטיבענ ךיז ןבָאה רָאטקעס ןדעי ןופ גנוטיידאב ןֹוא טייקיטכיוו יד

 עצנאנ יד טעמכ זיא בייהנֶא ןופ ,לשמל .טייצ רעד ןופ קורד ןרעטנוא

 ףיוא ךיוא יוװ ,עיצקעס-םיפרשנ ןֹוא ריטראווק רעד ףיוא ןגעלעג טסאפ
 -טפאשלעזעג רעד זיא טייצ רעד טימ .עיצקעסד-סגנוזייּפשאב ןוא -ךיק רעד

 -ןיילא ןופ טעברא רעד ןיא רעקידנרינימָאד רעד ןרָאװעגנ טרָאסער רעכעל

 .ףליה

 -םפליה רעלארטנעצ רעד ןעוועג זיא ףליהניילא ראפ טפאשלעזעג ידו

 וצ ,(ןטעטימאק-ספליה) ןענָאיאר 8 ךיז רעטנוא טאהעג טָאה יז .ןאגרַא

 םעד ןריפנייא ןכָאנ .טרעהעג ןבָאה טרָאנױוװ רעייז טיול ןדיי עלא עכלעוו

 רעשירא רענעפורעג יוזא רעד ןופ ןענָאיאר יירד ןלאפענּכָא ןענעז ָאטעג

 -יפנָא ןייז טאהענ ךיז טָאה טעטימָאק-ןָאיאר רעדעי .ענארּפ ןֹופ ןוא טייז

 -אב ןוא ,טייקצנאנ רעד ראפ ךעלטרַאװטנאראפ ןעוועג זיא סָאו ,רער

 -ןָאיאר רעדעי .עלארטנעצ רעד ןופ רעטפומ ןטיול ,ןטארעפער ערעדנוז

 סָאװ ,ננוטלאווראפ עמַאנַאטױא ןַא טאהענ טָאה ףליהניילא ןופ טעטימָאק

 ךיוא .ןָאיאר םענעבענעג םענופ רעניווואב יד ןופ ןטיונ עלא טנידאב טָאה

 -ענ ,עיסימָאק-לָארטנָאק ןוא טאר ריא טאהעגנ טָאה ננוטלאווראפ עדעי

 יד ןופ -- רעטעּפש ,ןָאיאר םענעבעגעג םענופ רעניווואב יד ןופ .טלייוו

 רעדיוו ןבָאה ןענַאיאר יד ןיא רעייטשרָאפ .עטלייוועג יד .ןטעטימָאקדזיוה
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 וו ָא ק ר ו ט תם ַא נָא ו

 רעד ןופ טאר ןיא רענעמ-סגנואיורטראפ ערעייז טקישענ טייז רעייז ןופ

 סעיסימָאק-לָארטנַאק עלא ןוא טאר רעד זא יוזא ,ףליהניילא רעלארטנעצ

 ןופ יורטוצ ןלופ םעד טאהעג ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ ןופ ןענאטשאב ןענעז

 ףיוא ןצנאטסניא עלא ןיא ןרָאװעג טלייוועג ןענעז ןוא גנורעקלעפאב רעד

 טנכערעג טשינ רעלייו יד ךיז ןבָאה ָאד ךיוא .תודוסי עשיטארקַאמעד

 -רָאפ ןטלייוועג ייז ךרוד םעד ןופ טייקירעהעגנָא רעשיאייטראּפ רעד טימ

 ,ןליו-סטעברא ןוא טייקכעלרע ,ןטייקיאעפ ענייז טימ רָאנ ,רעייטש

 ןעוועג ןענעז ןטעטימָאק-ןָאיאר ערעדנוזאב יד ןופ סרעטייל יד ןופ

 -לאיזאנמינ רעד ;(ןירעוט עשידנוב) רעװַאלמ יורפ .וודא :עטסרעלוּפָאּפ יד

 -ייט .שזניא ;(רענָאװש סנאבאלאב .מ רָאסעּפָארּפ) רעטלא ר"ד רָאטקעריד

 -מיג רעד ;דארלעסקא רָאטקעריד-קנאב .וועג ;(קעוואלצאלוו ןופ) םיובלעט

 "ויצ רעטנאקאב) יקסנודאר דֹוד ;(גרעבמעל ןופ) דניורפ רערעל-לאיזאנ

 ןופ שארב :ןטעטימָאק ייווצ ןעוועג ןענעז עגארּפ ןיא ;(ןקסע רעשיטסינ

 .מ ברה ןופ ןוז א) ַאבמעז ןענאטשעג זיא ,ךיק רערשכ א טימ ,םענייא

 .יקסנודאר .ד --- רעטעּפש ,ןַאמרָאק ר"ד -- ןרעדנא ןופ ;(אבמעו

 טמיטשאב ךיא ןיב ןטעטימָאק עדייב ןופ טעברא יד ןרינידרָאָאק וצ

 0 ,רעטקיטכעמלופאב רעכעלנעוועגרעסיוא סלא ןרָאװעג

 ןירעטייל ,יקסנושאי ףסוי .שזניא ןענאטשעג זיא "טרָא  ןופ שארב

 יו ,(סעדנארב טאקָאוװדא ןופ יורפ) רעזאלג סעדנארב יורפ ןעוועג זיא

 , .(שזדָאל ןופ) טסואפ .י ךיוא

 -קעריד ןקידהמחלמראפ םעד ןסישרעד ןכָאנ ,"סָאטנעצ , ןופ שארב

 ןופ עפורג ןטנענילעטניא רעטשרע רעד ןיא) יקסנארב .י טאקָאוודא ,רָאט

 רעד ןרָאװעג טמיטשאב "סָאטנעצ , ןופ רָאטקעריד סלא זיא ,("100, רעד

 יוזא רעטעּפש ךיז טָאה סָאװ ,ןאמרעב ףלָאדא ר"ד רעוט-.צ.ּפ רעקניל

 ףיוא -- טּכיוהרעביא ,גנונעוואב רעשידרערעטנוא רעד ןיא טנכייצעגסיוא

 -ענ טָאה "סָאטנעצ , ןופ גנוטייל עוויטארטסינימדא יד .טייז רעשירא רעד

 -עג שפנ תריסמ טימ ןבָאה סָאװ ,רעטעבראטימ יד ןשיוװצ ,רעלטינ טאה

 טָאה סָאװ ,שטיווָאכמיס ַאזָאר :ןענופעג ךיז ןבָאה ,רעדניק יד ראפ טעברא

 רעדניק עטזָאלרָאװראפ יד ייב ךיז קידנקעטשנָא ,ןבעל ןטימ טלָאצאב

 -רעב ַאישַאב יורפ ,גרעווסופ יורפ ,ץלָאהנערעמ ַאװאלסינַאטס ,סופיט טימ

 ןיא ?טעלב ןייש א ךיוא טָאה סָאװ ,ןאמרעב פלָאדא ןופ יורפ יד ,ןאמ
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 ןעװעג סע זיא יוזַא

 -לעגניר ןאמרעג יורפ ,גנוגעוואב רעשידרערעטנוא רעד ןופ עטכישעג רעד

 ,סענרעטש אדע ,אקסנישזאמ ,םולבלענניר לאונמע ןופ יורפ יד ,םולב

 .ערעדנא ןוא .(אקירנעה ןופ רעטומ) טרעווָאזאל יורפ

 -ערטראפ ענייז .םולבנעזָאר ר"ד ןענאטשעג זיא "?זָאט , ןופ שארב

 ןופ) עבלאווש ר"ד ןוא (קענישטאכעשט ןופ) ןייטשניבור ר"ד --- רעטי

 ,שרוט ר"ד :טרעהעגנ ןבָאה רעטעבראטימ עטסטנעֶָאנ ערעייז וצ .(שזדָאל

 רָאטקעריד רעוויטארטסינימדא .(שזדָאל) רוזאמ טרעבלַא ר"ד ,ןיַאכ ר"ד

 .ןייטשלעקניפ הימחנ ,"טנייה , ןופ רעבאהניאטימ .וועג רעד ןעוועג זיא

 ,(רלעפ) םרווודלעפ קחצי רעביירש רעד :רעטעבראטימ עטסטנעָאנ ענייז

 שטיוװָאניבַאר ,ןַאמרעג רעטסעווש יד ,עּפורגרעביירש רעקניל רעד ןופ

 .ערעדנא ןוא (ןירעוט עקניל עטנאקאב)

 -רעביא ןוא עשראוו ןשידיי ןיא ןעוטפיוא עטסערג יד ןופ ענייא

 רעד .ןטעטימָאק-זיוה עשידיי יד ןפאש סָאד ןעוועג זיא ָאטעג ןיא טּפיוה

 רעטנאקאב רעד ןופ טמַאטש ןטעטימָאקדזיוה יד ןריזינאגרא ןופ טקעיארּפ

 ריא ןוא ןיּפושלאז יורפ ,ןירעוט רעכעלטפאשלעזעג רעוועשראוו רעטלא

 -ניר לאונמע ר"ד ךרוד זיא טקעיָארּפ רעייז .ץנימ אישָאד .וודא ,רעטכָאט

 ןרָאװעג טרעטיירבעגסיוא ,רָאטקעס ןכעלטפאשלעזעג ןֹופ רעטייל ,םולבלעג

 -רעדנּוװ אראפ סָאװ ןוא .ןרָאװעג טעבראאב םיטרּפ עלא ןיא יונעג ןוא
 -דעביא ,ןבענעג ןבָאה ןטעטימָאק-זיוה יד ןופ טעברא יד ןטאטלוזער עראב

 -תזיוט טימ ,ךיז ראפ ?טָאטש , א -- זיוה סעדעי ןעוו ,ָאטענ ןיא טּפיוה

 ןוא ןבעל וויסלוּפמיא ,קיטראנגייא ןא טריפעג ךיז טָאה רעניווונייא רעט
 טָאה סָאד .ףליהניילא רעכעלטפאשלעזעג רעד ןופ טשרעהאב ןעוועג זיא
 -רָא-ריפסיוא ןייז טאהעג טָאה סָאװ ,טארנדיי רעד זא ,וצרעד טכארבעג

 ענייז ןיא טאראּפא ןוויטארטסינימדא ןצנאנ םעד ןוא ייצילַאּפ ןייז ,ןאג

 ףליה ךָאנ ןעמוקנָא ,ןטיבעג ענעדישראפ ףיוא ,טזומענ ךָאד טָאה ,טנעה

 ןיא .ףליהניילא ןופ ןרָאטקאפ עכעלטפאשלעזעג יד ןֹופ טעבראטימ ןוא
 רעד ןיא ןעגנירדוצניירא ןעוועג ךעלגעממוא םיא סע טלָאװ לאפ רעדנא ןא
 רעטסערג רעד ייב ,ןטעטימָאק-זיוה :ןפורעג ךיז טָאה סָאװ ,"גנוטסעפ ,

 א ןבָאה וצ ןעגנולענ טשינ ךָאד טארנדיי םעד רעבָא זיא גנוננערטשנא

 .ןטעטימָאק-זיוה יד ףיוא העּפשה ערעסערצ

 טליפשעג ןבָאה לָאר עקידובכב רעקינייו טשינ ,ערענעלק ןייק טשינ
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 וו ָא ק ר ו ט  םַא כא ו

 ןיא סָאװ ,דיי רעדעי .ןכיק עכעלטפאשלעזעג יד סאג רעשידיי רעד ףיוא
 טנַאקעג טָאה ,ףליהניילא ןֹופ ןקעטָאטראק יד ןיא ןגָארטעגנייא ןעוועג
 .לָאצּפָא ןלאמינימ א טימ --- לעוטנעווע ,ןגָאטימ עקיטסיזמוא ןופ ןסינעג

 -רֶא עשיאייטראּפ עדעי ,ןייאראפ רעדעי טָאה ,ןכיק עניימענלא יד רעסיוא

 .תוחּפשמ ןוא רעדילנטימ עריא ראפ .ןכיק ענעגייא עריא טאהעג עיצאזינאג

 -ראּפ עלאנעלמוא ןַא טריפעג ךיוא ןעמ טָאה ןכיק עקיזָאד יד ןיא

 טריזינאגרָא ,ןעננוטייצ עשידרערעטנוא ןבעגענסיורא ;טעברא עשיאייט

 .(עשירעיצרעד-רוטלוק ןוא עשיאייטראּפ) ןעגנוטלאטשנאראפ ענעדישראפ
 "עג ןכיק יד ןופ לטנאמ םעד רעטנוא ןבָאה ןעגנוריּפורג עשיאעדיא עלא

 ןבָאה ןלֹוש עכעלטלעוו-שידיי יד ןופ שארב ,ןלוש טריפעג טייהרעמייה

 שארב .אקזדורנאוואנ עינָאס ןוא ןַאנַאז אנכש טעבראעג ךעלדימרעדמוא

 (ןיוו ןופ) טאלבנסונ ילתפנ ,ןייטש .ּפָארּפ טנעצָאד --- עשיאערבעה יד ןופ

 :ןעוועג ןענעז רעטעבראטימ עטסטנעָאנ ערעייז .םיובנעשריק םחנמ ןוא

 .רענימאק ןוא לאפּפוא

 ךסרוק ןוא ןלוש עלאנעלמוא עשיאערבעה ןוא עשידיי עלא יד ןיא

 .עשידיי עכעלדימרעדמוא הנחמ עסיורג א טעבראעג שפנ תריסמ טימ ןבָאה

 ןרָאכ-רעדניק ןרָאװעג טעדנירגעג ךיוא ןענעז'ס ,סנירערעק ןוא רערעל
 'דרָאכ-רעדניק א טימ .ןייטשדאלנ רעדירב יד ןוא סישעווייפ ,י ,פָארּפ ךרוד

 .רַאלקש טנומניז טריפעגנָא ךיוא טָאה

 ערעדנוזאב יד ראפ ,לשמל ,יוו ,ןכיק עלעיצעּפס ןעוועג ןענעז סע

 ראפ ךיק ,ךיק עזעינילער ,ךיק-ןטסיטרא ,ךיק-רעביירש ,ןטפאשנאמסדנאל

 ,ךיק-ךטנעצסעלאוונַאקער ,ץנענילעטניא ראפ ךיק ,רעצעז ןֹוא רעקורד

 | | .וו"ַאא

 א ןפאש ןופ קנאדעג רעד ןלאפעג ךיוא זיא ןכיק עקיזָאד יד ןיא
 םענופ םקנּכ םעניא ?לטעלב עטסנעש סָאד -- גנונעוואב-דנאטשרעדיוו

 | .ָאטעג רעוועשראוו
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 ש1ז

 עשראוו ןיא םיפרשנ ןוא םיטילּפ

 טימ ןשטייד יד ןבָאה טפול רעד ןופ עשראוו ןרידראבמָאב םייב

 -עג עשידיי יד ןבילקענסיוא תוירזכא ןוא טייקטרעטיבראפ רערעדנוזאב א

 עשראוו תויח זא ,ןסייהענ סע טָאה ןטאקינומָאק עֶלעיציפָא יד ןיא ,טנג

 ןרָאװעג טלדנאווראפ זיא יז ?ייוװ ,טָאטש עיירפ א ןייז וצ ףיוא טרעה

 !ענעז .ןרעוו טרידראבמָאב ןטקעיבָא-סגירק עלא ןלעוו ,"גנוטסעפ , א ןיא

 ,עקסילש ,עקסנאּפ ,עדראווט ,עשנעג ,רענאקשישטנארפ ,סעקוועלאנ יד עקאט

 טעמכ "ןטקעיבַָא-סנירק , סלא ,עקסוועלורק ,ענשטינַארג ,רעיוט רענרעזייא

 -ראפ ןענעז תוברוח ערעווש יד רעטנוא ,דרע רעד ןופ ןרָאװעג טשיװענּפָא

 ערעדנא .סטוג ןוא בָאה רעייז טימ ןדיי רעטנזיוט ,רעטנזיוט ןרָאװעג טיש

 טשינ ןוא ּפָאק ןרעביא ךאד םעד ןריולראפ ןבָאה סָאװ ,ןדיי רעטנזיוט

 ףיז ןבָאה ,ןענעדראוצנייא ווושרעדנא ץענרע ךיז טייקכעלנעמ ןייק טאהעג
 רעכעל יד ןיא ןֹוא םרעלעק יד ןיא תוחּפשמ ערעייז טימ ןטלאהאבסיוא

 | .תוברוח יד ןֹופ

 -טימ יד ןבָאה ,םולבלענניר לאונמע ר"ד ןופ וואטַאיציניא רעד טיול
 ראפ טפאשלעזענ :;רעטעּפש) עיסימַָאק-רינידרָאָאק רעד ןופ רעטעברא
 קידנעיינ ןוא טנגעג רעשידיי רעד רעביא ךיז טזָאלעגקעװא (ףליהניילא
 ןוא ןעלקניוו עלא טכוזעגכרוד ,הברוח וצ הברוח ןופ ,ףיוה ֹוצ ףיוה ןופ
 םעד ןיא ןענעז'ס ןשטנעמ פםיוו ,עטעקנא ןַא טריפענכרוד ןֹוא רעכעל
 -רעד ןֹוא טישראפ הברוח רענעבענעג רעד ןיא רעדָא ,זיוה םענעבעגעג
 ןוא ענעמוקעגמוא יד ןופ ןעמענ יד טנכייצראפ ןבָאה ייז ;ןרָאװעג טעגרה
 -רעביא ןבעל הייב יד ןופ ןעמענ יד ןעמונעגפיוא טייצ רעבלעז רעד ןיא
 תועידי יד .וו"ַאא ,ףוראב ,רעטלע רעייז ;ןדיי עזָאלכאד ןוא ענעבילבעג
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 וװָא ק ר ו פט / ס ַא נ ַא וי

 ךיוא רָאנ ,םימעט עשיטסיטַאטס בילוצ רָאנ טשינ ןרָאװעג טלמאזענ ןענעז

 -נעמ עכעלקילגמוא יד ןפלעה וצ .ידכ ---ייר רעטשרע רעד ןיא סָאד ןוא---

 עקאט זיא םורא יוזא ,ּפָאק ןרעביא ךאד א טימ ןוא גנוזייּפשאב טימ ןשט

 .עיצקעס-םיפרשנ יד ןענַאטשטנא

 טלעטשעג ךיז רימ ןבָאה ,עזָאלכאד יד ןופ המישר עיונעג א קידנבָאה

 יד ןופ עכעלקילגמוא יד ןּפעלשוצסיורא ןטסלענשמא יװ עבאנפיוא יד

 ןופ טיײקיליװרעּפָא רעד וצ לעּפא רעזדנוא .רעכעל-הברוח ןוא סרעלעקי

 -לוזער עקידתושממ ןייק טָאה םיפרשנ יד ןעמענוצפיוא ןשטנעמ עטוג

 םיבורק עטנעֶאנ וליפא ןעוו ןלאפ ,רעדייל ,ןעוועג .ןבעגעג טשינ ןטאט

 .םיפרשנ יד ןשיוװצ עטסטנעָאנ ערעייז ןעמענוצפיוא טגָאזענּפָא ךיז ןבָאה

 -נא אזא ןיא טייצ רענעי וצ זא ,ןרעוו ןכָארטשענרעטנוא רעבָא זומ סע

 יד ןוא ןייטשראפ וצ ןעוועג גנואיצאב עכעלשטנעמיטנא ןוא עלאיצַאסיט

 סע .ןרעוו טלייטרואראפ ראפרעד טשינ ןָאק טייקכעלטפאשלעזעג עשיריי

 ,םיפרשנ יד ןשיווצ עימעדיּפע-סופיט א ןכָארבענסיױא טייצ רענעי וצ זיא

 -אב עראטינַאס ןוא עשינעיניה עטסגרע יד ןיא ןענופעג ךיז ןבָאה סָאװ

 ןיא ךיז וצ ןעמענוצניירא טאהעג ארומ טושּפ טָאה ןעמ ןוא ןעגנונניד

 רעד ףיוא טלעטשענסיוא ןייז טשינ ידכ ,טניירפ רעדָא בורק אזא בוטש/

 ןיא םיפרשנ יד ןשיוװצ טייקכעלברעטש יד .ךיז ןקעטשוצנָא ןופ ראפעג

 ףיוא תוברוח יד ןיא ןסיוטשעגנָא ךיז ןבָאה רימ .עסיורג א רעייז ןעוועג

 סָאװ ,דניק א -- עמאמ רעקנארק-סופיט א ןבענ .רעדליב עכעלרעדיוש

 -רעגנוהעגסיוא ,עטעקאנ-בלאה רָאּפ א --- תמ א ייב ;ריא וצ ךיז טלטרעצ

 ןעמ טָאה לאפ רעדנא ןא ןיא ;ןרערט טימ ךיז קידנסינאב ,רעדניק עטי

 ,החּפשמ א ֹוצ ךיז ןגירקוצ ןענָאק וצ ידכ ,רעטייל א ןלעטשוצ טזומעג

 ןייק ךיז וצ טאהעג טשינ ןוא הברוח א ןיא טנדרָאעגנייא ךיז טָאה סָאוװ

 רעכעל ךס א ןיא .ןלאפעננייא ןענעז ּפערט יד ךיוא לייוו ,טירטוצ

 ןוא ןעניז ןֹופ ּפָארא קערש ןופ ןענעז סָאװ ,ןשטנעמ ןענופעג ןעמ טָאה

 .רעכעליץנוש ערעייז ןזָאלראפ טלָאװעג טשינ

 ןופ ןרילָאזיא עטנוזעג יד טזומעג ןטסלענשמא יװ ָאזלא טָאה ןעמ

 סע יו עקידנדייל עלא יד ןוא ןסע ןעגנערב עקירעגנוה יד ;עקנארק יד

 .ןענעדרָאנייא זיא

 רעטשרע רעד ןיא ךיא בָאה עיצקעס-םיפרשנ רעד ןופ רעטייל סלא
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 ןעװעג סע ז'יא !יודזַא

 ןלאקָאל ,ןלוש עשידיי ענעזעוועג עלא ,םישרדמ יתב עלא ןעמונראפ ייר

 -סיאַאדוי רעד ןופ עדייבעג רעד ןופ ןלייט ,ןענייאראפ עלענָאיסעּפָארּפ ןופ
 טרעטשעצ טשינ גנורידראבמָאב רעד ךרוד זיא סָאװ ,קעטָאילביב רעשיט

 ,טנאסערעטניא .ןשטנעמ עזָאלכאד יד טנדרָאעגנייא טרָאד ןוא ןרָאװעג
 -ניירא טלָאװעג טשינ ןוא טלעטשעגננעקא ךיז ןבָאה ןטריווזיוה עסיוועג זא

 טקידייטראפ ךיוא ךיז ןבָאה ייז ,םיפרשנ יד ןיירא זיוה ןיא ךיז וצ ןזָאל

 רעבָא .עימעדיּפע-סופיט יד ייז וצ ןנָארטרעבירא ןלעוװו רימ זא ,טימרעד

 יד ןצונסיוא טלָאװעג ןבָאה ייז לייוו ,דיירסיוא ןא ןעוועג רָאנ זיא סָאד

 -ָאל יד ןעגנידראפ ןוא "קעסאּפ , םענעפורעג יוזא םעד ןכאמ ,רוטקנוינַאק

 סע טָאה לאפ םעד ןיא ןוא .ןלָאצאב טוג ןענָאק סָאװ ,ןשטנעמ ראפ ןלאק

 ךיז טניפעג ןרָאטאקָאל עיינ יד ןשיווצ יצ ,טריסערעטניא טשינרָאג ייז

 ,ןעלטימ עלא ןדנעוונָא טזומעג ןבָאה רימ .רעקנארק-סופיט א לָאמא טשינ

 -טראה יד ןכערבוצנייא ידכ ,תושר רעזדנוא ןיא ןענאטשעג ןענעז סָאװ

 -רעד ָאד ףראד סע ןוא .ןשטנעמ עכעלטפאשלעזעניטנַא יד ןֹופ טייקיקענ

 .טלעג-הריד טלָאצעג ןבָאה רימ זא ,ןרעוו טנאמ

 ךיא יאמלה ,תומוערת רימ וצ טאהעג טָאה טפאשרערעל יד ךיוא

 -רָאנ יד ןעגנאפוצנא ןרעטש טימרעד לעוװ ןוא ןלאקָאל-לוש יד םענראפ

 ,טדערענּפָא ןיוש ךָאד זיא ןזיירק עזעיגילער יד ןופ .םידומיל-לוש עלאמ

 "טריּפוקַא  בָאה'כ סָאו ,לביאראפ קראטש ןעמונענ.רימ טָאה ןעמ זא

 ןלעוו רימ רָאנ יו זא ,טרעכיזראפ עלא רעבָא בָאה ךיא .םישרדמ יתב יד

 וו ץעגרע קילייווטייצ ייז ןוא רעכעל יד ןופ ןעיצסיורא עכעלקילנמוא יד

 ןעמ יו רעדָא ,ןליזא ייז ראפ ןפאש ןענָאק ןיוש ןעמ טעװ ,ןענעדרָאנייא

 -ָאה ,טרָאװ ןטלאהעגנ בָאה ךיא ןוא ."ןטקנוּפ , ןפורעג זדנוא ייב ייֵז טָאה

 ןרעביא ךאד א טימ ןשטנעמ רעטנזיוט ליפ יד טנרָאזראפ ןיוש קידנב

 רעד רעטנוא) לָארטנָאק רעראטינאס-שינעיגיה רעקירעהעג א רעטנוא ,ּפָאק

 -אטינאס ןוא טייהטנוזענ ןופ רעטייפ עכעלדימרעדמוא יד ןופ טכיזפיוא

 ,(ןייטשנרעב-ןיקריס ר"ד יורפ ןוא יקסווָאקיילימ .י ר"ד גנולײטּפָא-רער

 -יפּפ עקידנעטש ןריזינאגרָא טנָאקענ ןיוש ךיא בָאה ,עקנארק יד טרילָאזיא

 א ןוא ןכיק טנדרָאעגננייא ןרָאװעג ןענעז'ס ּווװו ,ןטקנוּפ-םיפרשנ ןוא םיט

 .ףליה עשיניצידעמ עקידנעטש

 "ןטקנוּפ , יד ךיוא זא ,טקנוּפדנאטש ןפיוא ןענאטשעג רעבָא ןיב ךיא
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 -נעמרעד ןשטנעמ יד זומ'ס ןוא ןרעוו טרידיווקיל ןטסלענשמא יוװ ןזומ

 קינייו-ליפ א ןבייהנֶא ןוא טרָאד ןופ ךיז ןעמוקאבוצסיורא ןרעוו טכעל

 זא ,ראפעג א ןעוועג זיא סע .ןעננוננידאב עכעלשטנעמ ןיא ןבעל לאמרָאנ

 ךיוא יו ,עטסטנעָאנ ערעייז ןריולראפ ןבָאה ייז ןופ ךס א סָאװ ,ןשטנעמ

 -ערּפעד רעקידנעטשלופ ןיא ךיז קידנעניפעג ,סטונ ןוא בָאה ץנאנ רעייז

 -טסאּפ-ןוא-טסוּפ ןֹופ ןוא "ןטקנוּפ , יד ןופ ןעגנוגנידאב יד ןיא ןלעוו ,עיס

 רעד ןופ טזומענ ,ָאזלא ,ייז טָאה ןעמ .ןרעוו טריזילַארָאמעד ןצנאגניא טייק

 .ןעיירפאב ןטסלענשמא יוװ רעפסָאמטַא-"ןטקנוב ,

 טָאה סָאװ ,"טניָאשזד , ןיא ןענופענ רימ ןבָאה עציטש עסיורנ א

 טמיטשאב קעווצ םעד וצ ןוא ןצנעטניא ערעזדנוא טצאשענּפָא קיטכיר

 ןענעז ןשטנעמ רעטנזיוט ןופ ןעייר עקיזיר .דנַאפ-טלעג ןקירעהעג םעד

 י"טלענ א ןעמוקאב ֹוצ ידכ ,ָארויב ּרעזדנוא ראפ ןענאטשעג ךעלנעטדנָאט

 -רעד ייז ןופ טייהרעמ יד ןעננולעג זדנוא זיא םורא יוזא .גנוציטשרעטנוא

 רענייא ןענעז "ןטקנוּפ , יד .ּפָאק ןרעביא ךאד א ןעמוקאב וצ ןכעלנעמ

 ,ןלוש יד --- ייר רעטשרע רעד ןיא ןוא ןרָאװעג טרידיווקיל ןרעדנא ןכָאנ

 רעצרוק א ךָאנ רימ ןבָאה רעבָא רעדייל .א"א ,קעטָאילביב עשיטסיאַאדוי

 זייונסאמ ןענעז סָאו ,םיטילּפ ראפ "ןטקנוּפ , עיינ ןפאש טזומענ טייצ

 בור סָאד .ךעלטעטש ןוא טעטש ענעדישראפ ןופ עשראוו ןייק ןעמוקעגננָא

 עשראוו ןיא עטנאקאב ןוא םיבורק םוש ןייק טאהעג טשינ ןבָאה ייז ןופ

 יד ץוחמ ןענעדראוצנייא ךיז טייקכעלגעמ םוש ןייק טאהעג טשינ ןוא

 -ראוו םעד ןפאש ןופ טייצ רעד ןיא ןיוש ןעוועג זיא סָאד .ןטקנוּפ-םיטילּפ

 -עג טּפוטשענניירא ןענעז ןדיי רעטנזיוט רעקילדנעצ ןעוו ,ָאטעג רעוועש

 ןעוועג זיא טפאשננע יד ןוא ןסאנ עטמיטשאב ייז ראפ לעיצעּפס ןיא ןרָאװ
 -אפ עקינייא ןעניווװ טזומענ ןבָאה ?לביטש ןיילק ןייא ןיא זא ,סיורג יוזא

 טפאשטנאקאב םוש ןָא ,ץניווַארּפ רעד ןופ ענעמוקעג .ןעמאזוצ סעילימ

 ראפ יד ןיא ןביילבראפ טזומעג רעבירעד ייז ןבָאה ,ןעלטימ-טלעג ןָא ןוא

 ,"ןטקנוּפ , עטיירנענוצ ייז

 -דנעצ יד טנַאקעג טשינ ןליוו ןטסעב םייב טָאה ,עיצקעס-םיטילּפ יד

 תוריד טימ ןנרָאזראפ ,ץניווָארּפ רעד ןופ ענעמוקעג ,ןדיי רעטנזיוט רעקיל

 ןעמייה עמאזניימעג ןיא ּפָאק ןרעביא ךאד א ןפאש ייז ראפ טזומעג ןוא

 .(ןטקנוּפ)
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 ,גנולײטּפָא-ריטראווק רעד רעסיוא ,זיא עיצקעס-םיפרשנ רעד ייב

 ײטּפָא עשידירוי א ,גנולײטּפָא עשיניצידעמ א ךיוא ןרָאװענ טנדרָאעגננייא

 םורא יוזא ןענעז ןדיי רעטנזיוט .דנַאפ-סגנוציטשרעטנוא ןא ןוא גנול

 ןבעגעגקירוצ רעטעּפש ןבָאה ייז ןופ ךס א .סיפ יד ףיוא ןרָאװעג טלעטשענ

 -טימ-סגנורעייטשאב סלא ןדלָאמעג ךיז ןוא גנוציטשרעטנוא ענעמוקאב יד

 יד ףיא טסעפ יוזא ןיוש ןעייטש ייז לייוו ,ףליהניילא רעד ןופ רעדילנ

 ךיז ןשטנעמ ןעמוק ןגעלפ'ס .ןדיי ערעדנא ןפלעה טציא ןענָאק ייז זא ,סיפ

 זדנוא וצ זיא ערעדנא ןשיווצ .ץראה רעטיב רעייז ןסינסיוא ,ןטלאה הצע ןא

 יירד עריא טימ ןרָאי עלעטימ יד ןיא הנמלא עמירָא ןַא ןעמוקעג לָאמא

 סאג-לאוודָאּפ ףיוא טניווועג ןבָאה ייז .(רָאי 18 ןוא 16 ,5 ןופ) רעטכעט

 -נגלָאפ טלייצרעד ןבָאה ןעיורפ יד ,רעטראּפ ףיוא לביטש א ןעמונראפ ןוא

 -ראטש טרעהרעד ךיז ןבָאה ,ןפָאלשענ ןיוש ןענעז ייז ןעוו ,טכאנייב ;סעקיד

 ייז ןבָאה ,ןעמיטש עשטייד טרעהעג ןבָאה ייז יו יוזא .ריט ןיא ּפעלק עק

 זא ,קידנעעז ןוא ןּבכאלק טייצ רעצרוק א ךָאנ .קידנרעה טשינ טכאמעג ךיז

 .ריט רעד ךרוד ןסָאשעגניירא ןשטייד יד ןופ רענייא טָאה ,טשינ טנפע ןעמ

 טָאה ,טכעלש זיא'ס זא קידנעעז .טנאוו ןיא ןקעטש ןבילבעג זיא ליוק יד

 -נָא עלעבעווש א רָאנ טכוז יז ?ייוו ,ןסיש וצ ןרעהּפיוא ןטעבעג הנמלא יד

 עשטייד יירד ןסירעגניירא ךיז ןבָאה סע .ןענעפע ךיילנ טעװ ןוא ןדניצוצ

 יד ןביוהעגנָא ,תוללק עדליוו טימ ןוא "טכאמרעוו , רעד ןופ ןטאדלאס

 -כעט יד ןופ ןעיירשעג יד ףיוא .סיפ יד טימ ןעּפָאק וצ ןוא ןגָאלש וצ יורפ

 וא ,טגָאזעג ןשטייד יד ןבָאה ,רעטומ יד ןציש טלָאװעגנ ןבָאה סָאװ ,רעט

 ןסישרעד עלא ייז ןלעוװ ,ןעיירש וצ ןרעהפיוא טשינ ףכית ןלעוו ייז ביוא

 רעדָא ,ירטקעלע ןייק) ּפמָאל א ןדניצנָא ןסייהעג ןבָאה ייז .טניה יד יו

 -עג ןוא ןפנָארב ןעמונעגסיורא ,(ןעוועג טשינ עלעביטש םעד ןיא ןיא זאנ

 עלא ייז ןבָאה םעד ךָאנ .ןעקנירט ֹוצ ייז טימ ןעמאזוצ ןעיורפ יד ןעגנגווצ

 יד ןייטש טזומענ ייברעד טָאה רעטומ יד .טקידלאוונראפ רעטכעט יירד

 קידננונגאב טשינ .ןטכיילוצ ןוא טנאה ןיא ּפמָאֹל םעד טימ טייצ עצנאנ

 -קערש ַא טריפעגכרוד ךעלדיימ יד רעביא ךָאנ ייז ןבָאה ,טאט רעד טימ ךיז

 ןבָאנ .ןבעגוצרעביא ךעלגעממוא טושּפ זיא'ס ןכלעוו ,טקַא ןשיטסידַאס ךעל

 -יא ךעלדיימ יד רימ ןבָאה ,לאפרָאפ םעד ןופ לָאקָאטָארּפ םעד ןעמענפיוא

 ךיז טָאה סע יװ .גנולדנאהאב רעשיניצידעמ ףיוא "זָאט , ןיא טקישעגנרעב
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 רעסיוא ,ךעלדיימ עכעלקילגמוא יד ןענעז ,ןזיוועגסיורא םורא טייצ א ןיא

 ןרָאװעג טקעטשעגנַא ,ןעמוקאב ןבָאה ייז סָאװ ,ןעגנוצעלראפ ערעווש יד

 | .טייהקנארק רעשירענעוו א טימ

 ןגעלפ "רעווסכייר , רעד ןופ ןריציפָא ןוא ןטאדלַאס :לאפ רעטייווצ א

 עגנאל ןיא ןדיי עשידיסח ףיוא לעיצעּפס ,"דנאי , ףיוא ןזָאלסיורא ךיז

 ייז ,ןטעברא עטסקיצומש יד ןוטוצּפָא ןעגניווצ ייז ןגעלפ ייז ;סעטָאּפַאק

 .ןציירקנקאה ּפעק ערעייז ףיוא ןדיינשסיוא ףוסל ןוא ןנָאלש ךעלקערש

 ּפעק יד ףיױוא ןצײרקגקאה עטנערבעגסיוא טימ ןךדיי

 סעקוועלאנ ףיוא זיוה א ןיא :רעשינארט ליפ א ,לאפ רעטירד א

 "גנוטלענראפ , סלא .ראדנאשז ןשטייד א ןסָאשרעד גנוי-רענערט א טָאה

 .ןסָאשרעד ייז ןוא ןאמ 42 טריפעגסיורא זיוה םעד ןופ ןעמ טָאה

 עכלעזא ןגעוו ןלייצרעד וצ טסייוו ןטייצ ענעי ןופ קינָארכ רעזדנוא

 .טניווועגוצ ךעלסיבוצ ךיז טָאה ןעמ עכלעוו וצ ,ןשינעעשעג עכעלנעטינַאט

 "רעד ןוא ןריטסערא סָאד ןפורעגסיורא טָאטש ןיא טָאה םשור ןסיורנ א

 -ָארּפ רעוועשראוו רעד ןשיווצ ןופ עּפורג יד --- 7100, עטשרע יד ןסיש

 :ןענופעג ךיז ןבָאה עּכורג רעקיזָאד רעד ןיא .ץנענילעטניא רעלענַאיסעּפ

 רעטייל-עציוו רעד .,יקסנאירב טַאקָאװדא ,"סָאטנעצ , ןופ רָאטקעריד רעד

 .פָארּפ ןופ םעדייא רעד) רעלאיב טאקָאוודא ;ןייטשניבור ר"ד ,"זָאט , ןופ

 .שלעזעג ןוא רעוט רעשי.ס.ּפ,ּפ ,לעקנעב וואלסינַאטס .וודא ,(ןַאבַאלַאב .מ
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 ןעװעג סע זיא יוזַא

 .סגנוטײצ רעלעיציפָא

 עי גזל 2
 צי 1 =

 סא
 ראי תל

 נא וו יח

 ןגעװ טאטינומָאט

 ןופ ןסישרעד סםער

 איי טא ףיױא ןדײ 3 : ר רר
 ראד 3, א א לער ראק

 נא א 4 לי :
 ,9 יקוהעלאנ ר

 7 ּנ
 לאטא 8 .לאא - טי

 סאוט ט 2
 יי + =

 4{ טא 246? יא טאר שי 7 הי חלל

 ןוא ,רערעל ןופ ןייאראפ .פָארּפ ןיא רעוט רעקניל ,יקסלעבול ר"ד רעוט

 .ערעדנא ?יפ

 ןטסילאיצעּפס "טעדליבענסיוא , זדנוא ייב ךיז ןבָאה טייצ רעד טימ

 א ןופ שאר רעד ןעמוקעג זיא ,,לשֶמִל ,גָאט ןייא .טלעג ןעמענ ֹוצ ףיוא

 -יוו זיא סנגרָאמוצ .גנוציטשרעטנוא-טלעג עסיוועג א ןעמונענ ןוא החּפשמ

 .טלעג ןעמונעג לָאמאכָאנ ןוא ןוז א רעדָא ,רעטכַאט א סנייז ןעמוקעג רעד
 א ןוא ןסערדא עטכארטענסיוא ,ערעדנא ןבענעגנָא טָאה ייז ןופ רעדעי ןוא

 טלעג רעמ סָאו ןעמוקאב וצ ידכ ,עקירעהעגנַא-החּפשמ לָאצ ערעסערג
 ןגירק לָאז עילימאפ ןייא זא ,ןכיורבסימ עכלעזא ןדיימוצסיוא ידכ .ךיז ראפ

 ףיוא ןטראוו ןפראד ןלָאז ערעדנא ןוא ןעננוציטשרעטנוא לָאמ עכעלטע

 -גואעטעקנא ןופ םעטסיס א טריפעננייא רימ ןבָאה ,ןכָאװ עקינייא םעד

 "ענסיוא טָאה ,גנוציטשרעטנוא ךָאנ ןעמוקעג זיא סָאװ ,דיי א .גנוכוזרעט
 סערדא ןוא רעטלע ,דנאטשאב םעיונעג םעד ןבעגעגנָא ,ןגיובעגארפ א טליפ
 זיא ,ןנרָאמ וצ ףיוא סנטסטעּפש ,גָאט ןקיבלעז ןיא ךָאנ .החּפשמ ןייז ןופ
 רעכלעוו ,רעייטשרָאפ א סרעזדנוא ןעמוקעג סערדא םענעזיוועגנָא ןפיוא
 טימ טאהעג טָאה רע סָאװ ,ןניובעגארפ םעד טרילָארטנָאקכַאנ יונענ טָאה
 ןופ בצמ ןגנעװ ןעגנוקרעמאב ענייז ןבעגעגוצ .טָאה רעלָארטנָאק רעד .ךיז
 .עציטש-טלעג יד טמיטשאב רימ ןבָאה ךמס םעד ףיוא ןוא ןשטנעמ יד
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 -אב זיא ןוא סיורג גונעג ןעוועג זיא ןרעלָארטנָאק ןופ טאראּכא רעד |

 ,ןטאקַאװדא ,רעלטסניק ,רערעי ,רעלטפאשנסיוו עזָאלטעברא ןֹופ ןענאטש

 -עטניא רעזדנוא ןופ ןזיירק עלא ןופ ןוא רעוט-רעטעברא עלענָאיסעּפָארּפ

 -טעברא עסיורג א טשרעהעג טייצ רענעי וצ טָאה סע רעכלעוו ייב ,ץנעגיל

 ,טנעטעּפ ןראפ ייס ;עטלּפָאט א ןעוועג עציטש יד זיא םורא יוזא ,טייקיזַאל

 ןיא ןרָאװעג ןניוצעגניירא ןענעז סָאװ ,ןשטנעמ עזָאלסטעברא יד ראפ ייס

 לקיטש רעייז טנידראפ ןַפֹוא ןקידובכב א ףיוא ןבָאה ןוא ץענ-לָארטנָאק רעד

 -טימ עלא יו טקנוּפ ,ףליה רעלאיצַאס ןוא ןכיק יד ןופ ןסָאנעג ,טיורב

 זיא ןרעלָארטנָאק עקיזָאד יד ןופ טעברא יד .ףליהניילא רעד ןֹופ רעטעברא

 .שפנ תריסמ טימ ןרָאװעג ןוטענ ןוא עכעלטראװטנאראפ א רעייז ןעוועג

 עכלעזא תעב ךיז טָאה סעדאנירב עקיזָאד יד ןופ רעטעבראטימ ןייא טשינ

 -לעזעג ןייז ןֹופ ןברק סלא ןלאפעג ןוא סופיט טימ טקעטשעגנַא ןכוזאב

 .טכילפ רעכעלטמאש

 ןבָאה ,ףליה ךָאנ ןעמוק זדנוא וצ ןנעלפ סָאװ ,ןטנעטעּפ יד ןשיווצ

 -טפאשלעזענ עסיורג ןעמונראפ נירק ןזיב ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ ןענופעג ךיז

 -קנאב ענעזעוועג :ןטכיש ןוא ןסאלק יילרעלא ןופ ןשטנעמ ;סעיציזָאּפ עכעל

 ,רעלטפאשנסיוו ,רערעל ןוא ןרָאטקעריד-לוש ,ןטנאקירבאפ ןוא ןרָאטקעריד

 עלענָאיסעּפָארּפ ,רעטעברא ,םירחוס עסיורג ,םינבר ,רעביירש ,ןטסיטרא

 ךעלווירב-ידידי ןעמוקאב ךיא נעֶלְפ טפָא רעייז .רעוט עכעלטפאשלעזעג ןוא

 -ירַּכ יבצ ,ןילטייצ ?לה :יװ ,ןטייקכעלנעזרעּפ ענעעזעגנָא ענעדישראפ ןֹופ

 ,א"א ןאנאז ,ש ,רעּפיש קחצי ר"ד ,ןַאבַאלַאב .ּפָארּפ ,רעכוַאט .ּפָארּפ ,יקצול

 ןוא רעננוה ןופ סיוא ןעיינ סָאװ ןשטנעמ ןפלעהוצסיורא השקב רעד טימ

 -רעד ךיא בָאה ענליוו ןופ .ףליה ךָאנ טנאה יד ןקערפשוצסיוא ךיז ןעמעש

 רעטעּפש ךיז טָאה סָאװ ,ןיקייל טאקָאוװדא ראפ ףליה ןנעוו ווירב א ןטלאה

 .ָאטעג רעוועשראוו ןיא טכאמעגנ טמיראב-קירעיורט יוזא

 -נייא ןבענ וצ טאטשנא ,עטרישזעטָארּפ יד ןופ בור סָאד ןבָאה רימ

 -רא רעד ןיא ןגיוצענניירא ,ןעננוציטשרעטנוא עקיכאפרעמ רעדָא עקילאמ

 -שטנעמ רעייז ייז ןבעגעגקירוצ םורא יוזא ןוא ףליהניילא רעזדנוא ןופ טעב

 רָאסעפָארּפ :ןענופעג ךיז ןבָאה ןטנעטעּפ עקיזָאד יד ןשיוװצ .עדריוו עכעל

 ר"ד ,עשראוו ןיא םויזאנמינ ןשיאערבעה ןֹופ רָאטקעריד ,רעוושרענטנעצ
 ,רעװַאניו אנורב רעביירש רעשיליוּפ ןוא רעלטפאשנסיוו רעד ;לעקנערפ .י

78 



 ועװעג סע וויא יווַא

 לאכימ .שזניא -- עשראוו ןיא םויזאנמיג ןשיליוּפ-שידיי ןופ רָאטקעריד

 םוצ ךיז ךיא בָאה טייצ רעקיבלעז רעד ןיא .ערעדנא ?יפ ,ליפ ןוא יקסנירק

 .פָארּפ םענערָאװעג-טמיראב קירעיורט םעד ףיוא ןסיוטשעגנָא לָאמ ןטשרע

 דָאטקעריד רעד טריפעגניירא רימ וצ םיא טָאה סע .גיסָאנ דערפלא ר"ד

 זא ,טקרעמאב רע טָאה םיא קידנלעטשרָאפ ןוא טאטשיונ ?טניָאשזד , ןופ

 עסיורג עכלעזא טימ שטנעמ א ןוא טנארגימע רעשטייד א זיא ניסָאנ תויה

 ייווצ .עיסנעּכ עכעלשדוח א ןעמיטשאב םיא ראפ ןעמ ףראד ,ןטפנידראפ

 -ראפ -- רעטעּפש ןוא טלעג ןכָאנ ןעמוקעג רימ וצ רע זיא לָאמ יירד יצ

 סלא טנגענאב רעדיוו םיא בָאה ךיא זיב ,טנָאזירָאה םענופ ןרָאוװעג ןדנּווװש

 ,טארנדיי רעוועשראוו םייב טנעמאטראּפעד-טסנוק ןוא -רוטלוק ןופ ףעש

 -ָאק ןוא -עיצאמראפניא רעד ךרוד ןרָאװעג טצעזעגניירא זיא רע ןיהנווו

 טימ טקאטנָאק ןייז ןופ .ָאּפַאטשעג רעד ייב גנולײטּפָא-סגנושרָאּפ-רוטקנוינ

 .רעטעּפש טייצ א טימ טשרע טסּוװװרעד ךיז רימ ןבָאה ָאּפַאטשעג רעד

 ןברָאטשעג רעכיג ןטלָאװ ןשטנעמ ליפ רעייז סָאװ ,רעבָא םעד בילוצ

 ןסָאלשאב רימ ןבָאה ,ריט ןיא זדנוא ייב ןּפאלקוצנָא רעדייא רעגנוה ןופ

 ךעלסילשסיוא ןעמענראפ ךיז לָאז סָאװ ,גנולײטּפָא עלעיצעּפס א ןדנירג ֹוצ

 א ףיוא ייז ןוא ןסערדא ערעייז ןעניפעגסיוא ,ןשטנעמ עקיזָאד יד טימ

 ".י,ּפ , ןפורעגנָא רימ ןבָאה גנולײטּפָא יד .ןפלעהסיורא ןפוא ןקידובכב

 ראפ ףליה :ןפורעגנָא סע ןבָאה ערעדנא יו רעדָא ,(ףליה עלעודיווידניא)

 ןרָאװעג טלעטשעגנקעווא ןענעז גנולייטּבא רעד ןופ שארב .ץנעגילעטניא

 -עּפ עקידנעטש עניימ וצ .רעוושרענטנעצ רָאסעּפָארּפ ןוא לעקנערפ ר"ד

 -י'ב םוצ יו ,םידמושמ רעוועשראוו עטנאקאב ךיוא טרעהעג ןבָאה ןטנעט

 -ַאר , ןופ ראטקאדערטימ רעד ;(טנַאמלעב ןָאעל) לאטנעמולב ,? ;ליּפש

 .0 -- (ייטראּפ עשיטסילאיצַאס עשיליופ) .ם.ּפ.ּפ ןופ ןאנרַא ,"קינטָאב

 -יטנא ענייז טימ טכאמעג "טמיראב , ךיז נירק ןראפ טָאה סָאוװ ,יקסרָאב

 םוצ ךוּפיהל ,רעבָא רימ ןבָאה םידמושמ .ןעגנוטערטסיורא עשיטימעס

 טאהעג ייז ןבָאה סנקירביא .ןבענעג טשינ זדנוא ייב סנטסָאּפ ןייק ,טארנריי

 ."סאטירַאק , רעשיליוּפ ןוא ןזיירק-עכריק עכעלטסירק יד ןֹופ עציטש ךיוא

 ןופ ךמס ןפיוא ןבָאה ,זדנוא ייב ףליה ןגירקעג ןבָאה סָאװ ,יד עלא

 -םישובלמ ,ןכיק ערעזדנוא ןופ ןסינעג טנַאקעג ןטראק-עיצארטסינער ערעייז

 -ענ טיירפאב טארנדיי ןופ ךיוא ןענעז ייז ןוא ךעלקעּפדזיּפש ,ןעגנולייטעצ
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 רעד קנאדא ןריפוצכרוד ןעננולעג זדנוא זיא סָאד ,ןרעייטש עלא ןופ ןרָאװ

 -ייל רעד ןופ זדנוא טימ טעבראטימ ןוא גנולעטשנייא רעכעלטפאשלעזענ

 / ,ןילטייצ אילַאט יורפ טארנדיי םייב גנולײטּפָא-רעייטש ןֹופ ןירעט

 גונעג טאהעג ךָאנ ןבָאה סָאװ ,םיריבג רעוועשראוו עטנאקאב ךס א
 -סיוא ידכ ,ןטראק-עיצארטסיגער עכלעזא טימ טכיורבסימענ ןבָאה ,טלעג

 -ירֶא ןופ ןובשח ןפיוא ןבָאה ייז ןוא ןעגנולָאצּפָא ענעדישראפ יד ןדיימוצ

 עקיזָאד יד .ןעלטימ-ספליה ערעדנא ןוא ןכיק ערעזדנוא ןופ ןסָאנעג ןאמ

 -עד ןרעלָארטנַאק עקידשפנ תריסמ ערעזדנוא ךרוד רעבָא ןענעז ןכיורבסימ

 א ףיוא ןרָאװעג טלעטשעג ןענעז רעכיורבסימ יד ןוא ןרָאװעג טריקסאמ

 | .עטסיל רעצראווש

 -סנארט ערעסערג טכארבעגּפָארא "טניאשזד , רעד טָאה חסּפ ףיוא

 זדנוא ייב זיא'ס .עינעמור ןוא ןראגנוא ןופ ךעלכעזטּפיוה ,תוצמ ןטרָאּפ

 ,(טנָאשזד ןופ) יקסרעשט סחנּפ טימ עיסימָאק עלעיצעּפס א ןרָאװעג ןפאשעג

 -נעבעל .שזניא ןוא (קעװאלצָאלװ ןופ) רעטניוו .ש ,יקסנילומָאנ .שזניא

 ענייש ןעמוקאב ןבָאה םאנסיוא ןָא ןדיי עלא .שארב (שזדָאל ןופ) םואב

 ןטקודָארּפ ןוא תוצמ ןופ ןענאטשאב ןענעז סָאװ ,בוט םוי ףיוא ךעלקעּפ

 ןעוועג ןיא סָאד ,בוט םוי ךָאנ ןכָאװ ענייש ףיוא טקעלקעג ןבָאה ייז ןוא

 | ,41-1940 --- ןרָאי יד ןיא

 םעד טבעלענרעביא עשראוו ןיא רימ ןבָאה 1940 חסּפ ראפ טראה

 ןוא ןשטייד יד ךרוד טריפעגנָא ןוא טריזינאגרָא ,םָארנָאּפ ןרעסערנ ןטשרע

 -קאוורעד ;סענאנילוכ עשיליוּפ ךרוד סעקוועשטיּפ עלא טימ טריפעגסיוא

 ןעמ ,טרעיודעג ןסעצסקע יד ןבָאה טייצ געט יירד .רעדניק יו טקנופ ענעס

 ןופ ןדיי טּפעלשעגסיורא ,חצר תוכמ ןדיי ןנָאלשענ ןוא טריבאר טָאה

 ןדלעה טּפיױה יד .ןנָאלשעגנ ךעלרעדרעמ ייז ןוא סעקשארד ןוא ןעיַאװמַארט

 .רעטכעווזיוה רעוועשראוו יד ןופ ךעלדניז יד ןעוועג ןענעז ןסעצסקע יד ןופ

 ןוא רעטילימ שישטייד ןעננולײטּפָא ןעמוקעגנָא ןענעז גָאט ןטירד ןפיוא

 ,ןשינעעשעג יד טמליפעג ייז ןבָאה ייברעד .םָארגָאּפ םוצ טכאמענ ףוס א

 -אּפ עשיליוּפ ןופ ןדיי "ןציש , ןשטייד יד זא ,טלעוו רעד ןזייוואב ֹוצ ידכ

 .טרעדָאפענ יוזא קיטיִלאַּכ עשטייד יד טָאה טלָאמעד .ןעמָארג

 ףיוא ןעיצ ךיז ןנעלפ סָאװ ,סעיצוטיטסניא ערעזדנוא ראפ ןעייר יד |

 ארומ טָאה'מ .ןיילק רעייז ןעווענ געט עקיזָאד יד ןיא ןענעז ,ןסאג עצנאג
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 ןעװעג סע זיא יוזַא

 -ולָאּפ יד תויה .ּפעק ענעטלאּפשעג טימ ןיינמייהא טשינ לָאז ןעמ ,טאהעג

 ןענעז ,גָאטראפ פ זיב טנווָא 8 ןופ ןעוועג טלָאמעד זיא ןדיי ראפ העשדייצ

 ףךָאנ דלאב זדנוא וצ ןעמוקענ ןשטנעמ עכעלקילנמוא ,עטרעגנוהעגסיוא יד

 -עגקעווא ןוא ףיוה ןפיוא ןוא רעיוט ןיא ייר א טעדליבעג ןוא גָאטראפ פ

 ןיא ןעמוקעג ןענעז ,רעטעבראטימ ,רימ ךיוא .טכאנראפ םייהא ןעגנאג

 םענופ רעיוט םעד .טנווַא ןיא םייחא קעווא ןוא גָאטראפ עיצוטיטסניא רעד

 ןלָאז סענאנילוכ יד ידכ ,נָאט ןצנאנ א ןסָאלשראפ ןטלאהעגנ רימ ןבָאה זיוה

 -סיוא טרעטשעג טשינ ייז רעבָא טָאה סָאד .זדנוא וצ ןסיירניירא טשינ ךיז

 זדנוא וצ ןפראוווצניירא ןוא רעטסנעפ יד ןיא ןביוש יד זדנוא ייב ןקאהוצ

 םסענאנילוכ הנחמ ערעסערג א רעטסנעפ ןכרוד קידנעעז ,לָאמנייא ,רענייטש

 וצ ןעגנולקעגנָא ךיא בָאה ,רענייטש ןוא סנקעטש ,סנזייא טימ טנפָאװאב

 דא ,טרימרַאלא יז ןוא טָאירַאסימָאק רעזדנוא ןיא יײצילַאּפ רעשיליוּפ רעד

 ןענעז םורא העש רָאּפ א ןיא ,לאפנָא רעשיטידנאב א רָאפ טמוק זדנוא ייב

 יו םעד ךָאנ ןעשענ זיא סָאד רעבָא ,ןטנאיצילָאּפ ייווצ זדנוא ֹוצ ןעמוקעג

 ."טרָא-סטעברא, רעדנא ןא ףיוא ןנָארטענרעבירא ךיז ןבָאה סענאנילוכ יד

 זיא ס ןא ,לָאקַאטַָארּפ א טלעטשענפיונוצ ןבָאה רעײטשרַָאפײיצילַאּפ יד

 רענייק תויה ,ןרָאװעג טרימראלא שלאפ ןענעז ייז ןוא ןעשענ טשינרָאנ

 ןענעז ,םראילא "ןשלאפ , םעד טכאמעג טָאה'ס רעוו ,ןזיוועגנָא טשינ טָאה

 . ..ןריסַאּפ טשינ סעכלעזא לָאז רעמ זא ,גנונערָאװ א טימ קעווא ייז

 טנווֶא ןיא ןעננאנעגמייהא רימ ןענעז "געט-סטעברא, עכלעזא ךָאנ

 טָאה סָאװ ,גָאט ןקידנגרָאמ םוצ ךיז ןטיירנוצוצ ידכ ,עטּפעשרעד-שיכיסּפ

 .ןזירּפרויס עיינ ץלא טכארבעג זדנוא

 :םעד בילוצ ,"ןנָארטעגרעביא ,, ןרָאװענ טייצ רענעי וצ זיא םייחה ןיימ

 ןופ ןעננולײטּפָא ערַאטינַאס יד ךרֹוד רעזייה עשידיי ןריקָאלב ןקידרדפכ

 דעג ןייטשוצסיוא טאהעג ןדיי רימ ןבָאה ,טמא-סטייהטנוזעג ןשיליוּפ םעד

 'טפראדאב ןבָאה סָאװ ,ןעננולײטּפָא ערַאטינאס עשיליוּפ יד .תורצ ענעטָארב

 ןבילקענסיוא ?עיצעּפס ןבָאה ,עשראוו ןיא עימעדיּפע-סופיט יד ןפמעקאב

 ייז ןוא ןסאמ עטקאּפמָאק ןיא טניווװעג ןבָאה ןדיי ּוװ ,רעזייה ערעסערג

 ןעיורפ ,רענעמ יד ;ןפוא אזא ףיוא סע ייז ןבָאה ןוטעג .טרינַאקיש רדסכ

 -קעווא הרימש רעשיאייצילָאּפ רעקראטש א רעטנוא ייז ןבָאה רעדניק ןוא

 ,"עיצקעפניזעד , א טריפענכרוד ןבוטש יד ןיא ןוא ןיירא דָאב ןיא טריפעג
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 וו ָא ק ר ו ט 4 ס ַא נָא ו

 ןוא ןפיוק ןייא ןיא שעוו ןוא םישובלמ ,גייצעגטעב ןעמונעגפיונוצ ה"ד

 ,עטיירגעגוצ זיוה ןדעי ןיא ,וצרעד לעיצעּכס א ןיא סע ןגָארטעגרעבירא

 םָאה ןעמ .ייװצ-נָאט א ןסָאלשעגּפָא ןטלאהעגנ ןכאז יד טָאה'מ וו ,רעמאקי

 ןוא טנעוו יד .רעכעל עטנערבעגסיוא טימ ןנירקענקירוצ רעטעּפש ןכאז יד

 זא ,"טריטקעפניזעד , קיטלעפגרָאז יוזא ייז ןבָאה ןבוטש יד ןיא ?בעמ יד -

 .קידנעטש ףיוא ןקעלפ עטעפ ,עסיורג ייז ףיוא ןבילבראפ ןיוש ןענעז סע

 -קעלפ עלעיצעּפס א טשימעגוצ סענאגילוכ יד ןבָאה לטימ-עיצקעפניזעד םוצ

 טָאה םעד ןופ .סטוג ןוא בָאה ןשידיי ןופ ןכאמ וצ ?ת א ידכ ,טייקיסילפ

 .טלעג עמוס עסיוועג א ראפ ןפיוקסיוא טנָאקעג ,רעגייטש רעד יו ,ךיז ןעמ

 ...!טָארדעג טשינ עימעדיּפע-סופיט ןופ ראפעג יד ןיוש טָאה טלָאמעד

 עיינ יד טקעמשראפ יוזא טָאה "רעטיה-סטייהטנוזעג , יד רעבָא

 ,ןווּורּפ-עיצקעפניזעד יד טרזחעגרעביא ייז ןבָאה געט רֶאּפ עדעי זא ,הסנרּפ

 -ראפ , ןבָאה ןדיי יד ןעוו ,לָאמנייא .ןדיי ייב טלעג ןסערּפוצסיױא רעדיוו ידכ

 ינַאס , יד ןבָאה ,ןבעג ֹוצ טשינ טלעג ןייק רעמ ןסָאלשאב ןוא "טקיירטש'

 םייב טלעטשעגקעווא ,ןכָאװ 4 זיב 2 ףיוא רעיוט סָאד ןסָאלשראפ "ןרַאט

 .זזָאלוצסיױרא ןוא -ןיירא טשינ םענייק ידכ ,טנאיצילָאּפ ןשיליוּפ א רעיוש

 -נייא !סופיט , :לדליש א ןרָאװעג ןעגנָאהעגסיורא ףכית זיא רעיוט ןפיוא

 -עג גָאט ןיא לָאמ ןייא ןבָאה זיוה םענופ רעניווואב יד ."ןטָאבראפ טירט

 ןפיוקוצנייא ידכ ,זיוה םענופ ןשטנעמ רָאֹּפ א ןקישוצסיורא טכער א טאה

 ןבעגּפָא טזומעג טנאיצילַאּפ םעד ןעמ טָאה גנאג ןדעי ראפ .ןסע עלא ראפ

 יײֵצילָאּפ רעד ןופ רעייטשרָאפ יד תויח ,ןטפיוקעג .םענופ קלח ןסיוועג א

 ךיא ןוא סעיצאמיטינעל-סטעברא ערעזדנוא טרירָאנָאה דימת טשינ ןבָאה

 רעד ףיוא ןסָאלשאב ךיא בָאה ,ןייגסיורא םייב ןטייקירעוש טאהעג בָאה

 "ירא ךיז ןוא דניק ןוא יורפ ןיימ ןעמענקעווא "עדאקָאלב , רעד ןֹופ טייצ

 טעבנגענסיורא ךיז רימ ןבָאה בלעוועג א ךרוד .שרעדנא ץענרע ןנַארטרעב

 הריד רעד ןיא עמאנפיוא עכעלטניירפטסאג א ןענופעג ןבָאה רימ .זיוה ןופ

 ןיא ןעוועג ןענעז עכלעוו ,רעכאמוש ןוא ןאנישזד ןגעלָאק ערעזדנוא ןופ

 -אמוש יורפ יד זיולב טניוװעג טָאה הריד רעצנאג רעד ןיא ןוא דנאלסור

 .פ8 אנשעל ףיוא ןעוועג זיא סָאד .דניק ריא טימ רעכ

 -טיוט גונעג טבעלעגרעביא רימ ןבָאה טכאנ רעטשרע רעד ןיא ןיוש

 ןיא ןּפאלק קראטש א ףיוא זדנוא טקעװ טכאנייב רענייזא 12 ךָאנ .קערש
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 םרעיודעג טָאה ענעצס עקיזָאד יד .ןעיירשעג -- ךָאנרעד דלאב ;רעיוט

 טרעטנענרעד ץלא ךיז טָאה יײרעּפאלק סָאד ןוא ןעיירשעג יד .גנאל גונעג

 םוצ ,טָאה עדניוו יד .קָאטש ןטסקעז ןפיוא טניווועג ןבָאה רימ .זדנוא וצ

 ...טראוועג ןוא ןוטעגנָא עלא ךיז ןבָאה רימ .טרינָאיצקנופ טשינ ,קילג

 "וראב ךעלסיבוצ ןוא ךיז ןרעטייוורעד ןעמיטש יד יו רימ ןרעה גנילצולּפ

 -עגסיורא ךיז טָאה סָאװ .טמעטעענּפָא רעטכייל ןבָאה רימ .ץלא ךיז טקיא

 * ט כ אמ ר ע וו ,, ןופ ןֹריציּפא עשטייד ערוכיש ןעוועג ןענעז סָאד ?ןזיוו

 ,זיוה םעד ןיא ןיירא ןענעז סָאװ ,(טכאמרעוו ןֹופ :רעטנוא ךיירטש ךיא)

 יד ןיא ,טפול רעד ןיא ןסָאשעג ,ןדיי ךעלסילשסיוא טניווועג ןבָאה סע ווו

 טקאהעצ ,רעטייוצ רעד ךָאנ גנוניוו ןייא טרילָאמעד ןוא ןעלניּפש

 -ראפ ןוא לבעמ יד ןכָארבעצ ,רעכיּפעט ןטינשעצ ,ןלאטשירק עלא

 ןטפניפ םֹוצ זיולב ןעגנאגרעד ןענעז ייז .תוברוח ןיא תוריד יד טלדנאוו

 ןיוש ןבָאה ייז זא ,טרעטאמראפ יוזא ןעוועג ,תועמשמ ,ןענעז ייז .קָאטש

 טעוועטארעגנ זדנוא טָאה סָאד .ןייג וצ רעטייוו חוכ ןייק טאהעג טשינ

 ןענעז רימ ...םנטייוו רעד ןופ קערש טימ זיולב ןעמוקענּפָא ןענעז רימ ןוא

 ןשטייד יד זא ,ןעיירשעג ןוא יירעסיש יד טכא ןיא קידנעמענ ,רעכיז ןעוועג

 רעד ייב .ןסָאשעגסיוא ,זדנוא רעטנוא טניווועג ןנָאה סָאװ ,ןדיי עלא ןבָאה

 -טרעוו ךיז טימ ןעמונעגטימ טסעג ענעטעבענ טשינ יד ןבָאה טייהננעלעג

 .ןכאז עלופ

 ןעמוקענ ןענעז ןשטייד יד זא ,ןכָארטעג ךיז טָאה לָאמנייא טשינ

 טא .וויסערגא קידנעטש טשינ רעבָא .עיצוטיטסניא רעד ןיא זדנוא וצ

 רעכלעוו ,שטייד רעטדיילקעג-ליויצ א טריפעגניירא רימ וצ לָאמא טרעוו

 רעד ןיא טעברא רע זא ,עיצאמיטיגעל ןייז קידנזייוו ,רָאפ רימ ךיז טלעטשי

 סנייז ראפ גנוציטשרעטנוא ןטעב ןעמוקעגנ זיא רע .רוטנאדנעמאק-רעטילימ

 זא ,ךיז טייטשראפ .רעלָאמ-ןבוטש סלא ייז ייב טעברא סָאװ ,ןטנאקאב א

 ךיא ןעוו ,לָאמ טייווצ א .ןייז טנָאקעג טשינ גָאזּפָא ןייק טָאה לאפ אזא ןיא

 ףיוא ,ןכיק ערעזדנוא ןופ רענייא ןיא עיצקעּפסניא ןא ףיוא ןעוועג ןיב

 סעּפע טימ רעילפטפול רעשטייד רעננוי א ןעמוקענניירא זיא ,סאנ יקצעבול

 ןופ ןטנאקאב א םענייז ראפ טלעטשעגרָאפ טָאה רע ןכלעוו ,דיי ןשטייד אי

 .ןגָאטימ ןעמוקאב טנָאקעג טשינ ָאד טלָאװ רענעי יצ ,טנערפעג ןוא ןילרעב

 ןָא ,עלא זא ,םעד ףיוא ןענעז ןכיק ערעזדנוא זא ,טרעפטנעעגנ בָאה ךיא
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 וו ַָא ק ר ו ט  ס ַא נ ָא י

 עניילק א ןריפכרוד רָאנ ףראד'מ ,ןגָאטימ ןעמוקאב ןענָאק ןלָאז ,םאנפיוא

 ענייא ןיא גנולייטוצ א טמוקאב ןעמ ןּוא ,ךיז ןרירטסיגער ,טעטילאמראפ
 ןופ דיי רעד זא ,ןזיוועגסיורא רעטעּפש ךיז טָאה'פ .ןכיק ערעזדנוא ןופ

 ערעזדנוא ןופ ענייא ןיא ןייש-רירטסינער אזא טאהענ ןיוש טָאה ןילרעב

 ןטלאהעג רע טָאה ,טאדלַאס ןשישטייד ןטנאקאב א קידנבָאה רָאנ ,ןכיק

 -ראפ ןיא נָאט א ןנָאטימ עקינייא ןסע וצ ,ףליה ןייז טימ ,ךעלנעמ ראפ

 .ןכיק ענעדיש

 ,רוחב ןטדיילקענ-טנאנעלע ןא טימ טאהענ ךיא בָאה ?אפ רעדנא ןא

 זאק א ףיוא ,טרעדָאפעגנ ןוא ןיירא ָארויב ןיא ןעמוקעג רימ ֹוצ זיא סָאװ

 םיא טָאה סע .ךאז עסיוועג א ןקידיילרעד םיא לָאז ךיא ,ןפוא ןשירָאגעט

 -אינרעשט רעטסעטלענעדוי רעד ---טגָאזעג טָאה רע יוו-- טקישענ רימ וצ

 רוחב רעד טָאה טדערעג) "תוכלמ , ףיוא טּפאלקעג רָאנ טָאה רע תויה .ווָאק

 טָאה םעד ףיוא .עיצאמיטינעל ןייז ןזייוו ןסייהענ םיא ךיא בָאה ,(שטייד

 םיא לעוװו ךיא ביוא ןוא ָאּפַאטשענ ןיא טעברא רע זא ,טרעפטנעעגנ רימ רע

 ןיא .ןדער שרעדנא רימ טימ רע טעװ ,ןקידיילרעד טשינ ףכית ןינע ןייז

 -עלעט רעטעבראטימ ןיימ טָאה ,טכָאקעג יוזא ךיז טָאה רע ןעוו ,טייצ רעד

 סע .רימ וצ טקישעג רוחב םעד טָאה רע יצ ,ןוװָאקאינרעשט וצ טרינָאפ

 !םתס ךיז טָאה רעכלעוו ,טנעדיפנַאק א זיא סָאד זא ,ןזיוועגסיורא ךיז טָאה

 -ענסיורא ךיוא טארנדיי ןופ רע טָאה בנא .ןוװָאקַאינרעשט ףיוא ןפורראפ

 -כאווש , עלעיצעּפס א טאהענ בָאה ךיא תויה ,סעיסעצנָאק עסיוועג ןניוצ

 טמוק רע ביוא זא ,טרעפטנעענ ךיא בָאה ,טייל הרבח ןימ םעד וצ ?טייק

 -לעוו ןיא ,עיצוטיטסניא רעד ןופ ןעגנערב רע זומ ,ןָאזרעּפ עלעיציפָא סלא

 'םוצ רָאנ ,זדנוא וצ טשינ -- תינשהו ;זדנוא וצ ריּפאּפ א ,טעברא רע רעכ

 -יטסניא רענעבעגענ רעד ןופ ןעמענוצנָא ןפוראב זיא רעכלעוו ,טארנדיי

 ןפיוא ןפָארטעג טשינ טָאה רע זא ,יוזא .ןלעפאב ןוא ןנארטפיוא עלא עיצוט

 רעהא טמוק רע זא ,טרעפטנעעג רימ רע טָאה םעד ףיוא ,סערדַא ןקיטכיר

 ךיוש רע לָאז ,טנָאזענ ךיא בָאה -- יוזא ביוא-- .ןָאזרעּפ-טאווירּפ סלא

 ,שרעדנא ?ייו ,ןענאד ןופ ןנָארטּכֶא ךיז ןוא רענייב ?טניב סָאד ןעמענ

 סערדא ןיימ ףיוא ןעננואָארד טימ .ּפערט עלא ןופ ןעילפּפָארא רע טעוו

 :י .עיצוטיטסניא רעזדנוא טזָאלראפ רע טָאה

 -עּפס , ןופ ננולײטּפָא ןא טריטסיזקע טָאה "ףליהניילא , רעזדנוא ייב
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 קורק ףסוי ר"ד ןענאטשעג ןענעז סע רעכלעוו ןופ שארב ,"ףליה רעלעיצ
 -קעס ןיימ רעסיוא ,ךיא בָאה ןליױּפ ןופ ןרָאפּפָא רעייז ךָאנ .ןאגאק .א ןוא
 ןיא .גנולײטּפָא רעקיזָאד רעד ןופ גנוטייל יד ךיוא ןעמונעגרעביא ,עיצ
 -ענ טלעטשעג "טניָאשזד , ןכרוד זיא גנולײטּפָא רעקיזָאד רעד ןֹופ תושר
 ןבָאה סָאװ ,יד ראפ ףליה רעלעיצעּפס ראפ ךנָאפ-טלענ רעפיורג א ןרָאװ
 ןסָאנעג רעטלעג יד ןֹופ ןבָאה בור סָאד ,ןלוּפ ןזָאלראפ ֹוצ טייקכעלגעמ א
 ןיא ןשטנעמ עקיזָאד יד ןשיווצ .חרזמ ףיוא קעווא ןענעז סָאװ ,ןשטנעמ
 ןוא עכעלטפאשלעזעג ,ןטסיטרא ,רעביירש עשידיי לָאצ עסיורג א ןעוועג
 ןופ ןיוש ןענעז רענעמ ערעייז סָאװ ,ןעיורפ רעדָא ,רעוט עלענָאיסעּפָארּפ
 טימ ךיז חרזמ ךרוד טפָאהעג ןבָאה ייז ןוא דנאלסיוא ןיא ןעוועג רעירפ
 טכובעג רימ ןבָאה רעטלעג םעד ףיוא ענעבעגעגסיוא יד .ןקינייאראפ וצ ייז
 ףיוא טָאה סָאװ , 0" :דנאל ןפיוא ךיז ןענעדרָאוצנייא עבאגסיוא סלא
 :סע טסייה טכאמ רעד ראפ לעיציפָא ,(ףרָאד) (יש165) ;ןסייהעג שילױפ
 ףליה רעקיזָאד רעד ךרוד .(6680800) "חרזמ, :זדנוא ראפ ןוא "ףרָאד,
 עיצאּפוקא עשטייד יד ןזָאלראפ וצ טכעלגעמרעד ןשטנעמ ךס א רימ ןבָאה
 ,םונהינ ןשירעלטיה םענופ ךיז ןעװעטארוצּפָא ןוא

 -טריוודנאל א ןרָאװעג טעדנירגעג ?טניֵאשזד , םייב ךיוא זיא סע
 ןקיטפעשאב וצ ליצ א ראפ טאהעג טָאה סָאװ, ,גנוליײטּפָא עכעלטפאש
 -עשעג עקידרעטייוו יד ןבָאה רעדייל .טעברא-דרע ייב טיילעגנוי עשידיי
 ןופ רעטייל ןוא רָאטאיציניא םענופ ןאלּפ םענייש םעד טרעטשעצ ןשינע
 םענופ רעריפנָא יד ןֹופ םענייא ,שטיווָאדוס .שזניא --- גנולײטּפָא רעד
 ךיוא טָאה רע ּוװ ,עקנילבערט רענאל-טיוט ןשידיי ןטפערג ןיא דנאטשפיוא
 ,טיוט ןשידלעה ןייז ןענופעג

 רעטעבראטימ עטסנבעגענרעביא ןוא עטסרעייט ,עטסטנעָאנ עניימ וצ
 יורפ יד) ןילטייצ ַאינער יורפ :טרעהעג ןבָאה עיצקעס-םיפרשנ רעד ןיא
 תולימג יד ןופ רעטעבראטימ .וועג) ןאמרעג דניקסיז ,(ןילטייצ ןנחלא ןופ
 רעשיליוּפ-שידיי א ןופ ןירעטעבראטימ) קַאּפַאלס ַאנילעצ ,(סעסאק םידסח
 ,(שיליוּפ ףיוא עטכישעג עשידיי סווָאנבוד ןופ ןירעצעזרעביא ןוא גנוטייצ
 -קאדער ,עבלאווש ןתנ ןֹופ יורפ יד) עבלאווש יורפ ,רעואדָאלװַאז שרעה
 יױורפ ,שטיװָאלַאנעס ַארַאלק ןיטסיטרא יד ,(?דנָאלגעשּפ שאנ, ןֹופ רָאט
 רָאטקַאד-רעדניק רעוועשראוו ןטנאקאב םענופ רעטכַָאט יד) שטיװָאניבַאר
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 .וועג) גרעבמָאנ רזעילא ,(קעוואלצָאלוװ ןֹופ) יקסנילכישז .י ,(קלאקנייטש

 ,(גרעבמָאנ .ד .ה רעלעטשטפירש ןופ ןּוז ,"טנעמָאמ , ןופ רעטעבראטימ

 יד) ףעלא ןיליירפ ,(ןייאראפ-ןטסיטרא ןופ ראטערקעס .וועג) וואלעירָאג .א

 רעגניטכאמ ,(ףעלא .ג קינװָאקלַאּב ,דלעה-רענאזיטראּפ םענופ רעטסעווש

 ןופ ןוז) קישזונ ,("דנאלגעשּפ שאנ ,, ןֹופ רעצעז עדייב) שטיװָאקלָאװ ןוא

 םענופ רעטכָאט) יקסנישטשעל ַאלַאג ,(קישזוג דוד רָאטקעריד-"טניָאשזד ,

 קינשַארּפ ,טוגרעטפא אפעטס ,(רענרומכ רעריפ ןשידנוב םענעברָאטשראפ

 ןרעדניל וצ ידכ ,טעבראעג שפנ תריסמ טימ ןבָאה עכלעוו ,ערעדנא ליפ ןוא

 רעסיוא) לזמ סָאד טאהעג טשינ ןבָאה ןוא עשראוו ןיא ןדיי יד ןופ טיונ יד

 העש יד ןבעלרעד וצ (ןלוּפ טזָאלראפ סנטייצאב טָאה סָאװ ,קישזונ ןייא

 ןוא םירבח עקיצראה ,ערעייט עלא יד ןופ-טייחרעמ יד .גנואיירפאב ןופ

 ןוא עקנילבערט ןופ ןרעמאקדזאג יד ןיא ןעמוקענמוא ןענעז רעטעבראטימ

 .קענַאדיַאמ

 רעד ןופ ןרָאװעג טלײטענּפָא דלאב זיא סָאװ ,עיצקעס-םיטילּפ יד

 רעטנוא ןענאטשעג ןיא ,לסנייא קידנעטשטסבלעז סא עיצקעס-םיפרשנ

 סָאװ ,(ןינָאק ןיא רָאטקעריד-לאיזאנמיג) קאסור .שזניא ןופ גנוריפנָא רעד

 רעטעּפש .לעקנעב .ס .וודא ןופ טסערא ןכָאנ טמא םעד ;עמונעגרעביא טָאה

 -רעד ,(שזדָאל ןֹופ) טסואפ .ריד ןרָאװעג טמיטשאב רעריפנָא סלא זיא

 ןופ) רעלסע .ה ןעמוקעג זיא סע ןכלעוו ךָאנ ,ץייווכוב .שזניא --- ךָאנ

 עיצקעס םוש ןייק .גראבזניג .י .ּפָארּפ -- רעטצעל סלא ןוא (קעוואלצַאלװ

 -רעריפנָא יד ןטיבעג טשינ טּפָא יוזא טָאה ףליהניילא רעשידיי רעד ןופ

 ור ןופ ענייא סלא ןסקאוועגסיוא זיא יז .עיצקעס-םיטילּפ יד יו ,טפאש

 ןופ ןטפאשנאמסדנאל יד ךיז רעטנוא טריזינאגרָא טָאה ,סעיצקעס עטסערג

 עריא טאהעג טָאה טפאשנאמסדנאל עדעי .(עשראוו רעסיוא) ןלױּפ ץנאנ

 -עגנָא עלא קידנענעק ,ןבָאה סָאװ ,עיצקעס-םיטילּכ רעד ןיא רעטערטראפ

 ןוא טקידייטראפ קירעהעג יו ,טיילסדנאל ערעייז ןופ ןנארפ עטקיטייוו

 .ןטפאשנאמסדנאל ענעטַארטראפ ייז ןופ ןסערעטניא יד ראפ טגרָאזעג

 ראפ ןכיק ענענייא טאהעג ןבָאה ןטפאשנאמסדנאל ערעסערג יד

 "רעד ןבָאה ןעגנוגנידאב יד לפיוו ףיוא ,טריפעג ןוא רעדילנטימס ערעייז

 עטסטריצילּפמָאק יד ןופ ענייא .ןבעל ןסָאלשענּפָא ,קיטרַאנגיײא ןַא ,טביול

 -םיפרשנ רעד רעכלעוו ןופ ,ןטקנוּפ-םיטילּפ יד :ןנארפ עטסקיטייוועגנָא ןוא
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 רעד ןופ טפאשרעריפנָא רעד טָאה ,ןעיירפאב וצ ךיז ןעננולעג זיא עיצקעס

 טשינ ןפוא ןיאב טָאה ןעמ ןוא טולב זייב ךס א טפאשראפ עיצקעס-םיטילּפ

 שארב ןענאטשעג ןענעז סָאװ ,ןשטנעמ יד .ליונק םעד ןרעטנַאלּפפױא טנַאקעג

 .תריסמ רעתמא טימ ןבָאה ,טעברא רעכעלטראווטנאראפ ןוא רערעווש רעד ןופ

 ןדייל ןוא טיונ יד ןרעדניל וצ טעבראעג חוכ ןכעלשטנעמרעביא ןוא שפנ

 ייז ןיא סָאד ביוא ןוא ,עכעלקילנמוא עלא ןופ עטסכעלקילנמוא יד ןופ

 דלוש יד רָאנ ,דלוש רעייז טשינ רעכיז סע זיא ,ןעננולעג לָאמעלא טשינ

 .טעברא רעייז ןריפ וצ ןעמוקעגסיוא זיא ייז עכלעוו ןיא ,ןעננוננידאב יד ןופ

 טפאשנאמסדנאל רעשזדָאל יד סָאװ ,גנולמַאזרַאפ א רענייא ףיוא

 -נענילעטניא ןַא ,ערעדנא ןשיווצ ,ןטערטענסיורא זיא ,ןפורעגפיונוצ טָאה

 ;טשינ סלא ןזיוועגסיורא ךיז טָאה רעכלעוו ,רעקיצרעפ יד ייב שטנעמ רעט

 -ָארּפ א טריראב רע טָאה שידיי ןקיטפאז א ןיא ,רָאטַארַא רעכעלטינשכרוד

 רע .דמערפ רעייז ןעוועג םלוע ןטלמאזראפ ןצנאג םעד זיא סָאו ,םעלב

 -יינ, עשירעלטיה יד זא ,קנאדענ ןטימ ןכאמ וצ םולש טרינאּפָארּפ טָאק

 -ראפמוא ןוא טקאפ םענעעשענ א ראפ ןטכארטאב ןעמ ףראד "גנונעדרָא

 ,יוזא ןבעל רעזדנוא ןענעדרָאוצנייא ןעז ףראד ןעמ ןוא רָאטקאפ ןכעלדיימ

 ."גנונעדרָא רענעפאשעגַײינ רעד ֹוצ הריתס ןיא ןייטש טשינ לָאז סע זא

 ןקריוו טנַאקעג טפארק רעוויטסענוס א טימ טָאה רעכלעוו ,רענדער רעד

 "טארעפער רעד .לאפכרוד ןקראטש א ןטילענ טָאה ,רערעהוצ יד ףיוא

 -ענפיוא םענופ ןפורנשיווצ ךרוד ןרָאװעג ןסירעגרעביא רדסכ זיא רענייז

 ןוא רעלוּפָאּפ ןעוועג טשינ ןדיי זדנוא ייב זיא קנאדעג אזא םלוע ןטזיורב

 טָאה עּכורג עניילק ץנאנ א רָאנ .טייקכעלטנייפ ףיוא ןסיוטשעגנָא ךיז דימת

 רעקיזָאד רעד ןשיווצ .ןבעל ןיא ןריפוצכרוד עעדיא עקיזָאד יד טימאב ךיז

 ,רענדער רעקידתושדח םינּפ רעד טרעהעג טָאה עּפורג ,קילג םוצ ,רעניילק

 רָאלק ךיילג זיא'ס .לָאמ ןטשרע םוצ ןטערטענפיוא עשראוו ןיא ןזיא סָאװ

 רָאג-זיב רעקיזָאד רעד טעוװ םורָאפ ןכעלטפאשלעזעג ןפיוא זא ,ןרָאװעג

 רע ןיא טייצ עננאל א .ןכאמ טשינ ערעירַאק ןייק רָאטַארַא רעקיאעפ

 ךיא גָאט ןלעה םענייש א ןיא זיב ,טנָאזירָאה םענופ ןרָאװעג ןדנּווושראפ

 ןליּפש וצ ןביוהעגנָא ןוא ךאלפרעביוא רעד ףיוא ןעמווושענפיוא רעדיוו רע

 סלא ,ָאטעג רעוועשראוו ןיא לָאר ,עקירעיורט רעייז רעדייל ,עסיורג אזא

 .ךייװצנַאג םהרבא זיא ןעמָאנ ןייז ."ל2ט15, םענופ רעריפנָא
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 שץנוז

 רעביירש ןוא ןטסיטרא עשידיי

 ןבילבעגרעביא טרָאד זיא ןשטייד יד ךרוד עשראוו ןעמענראפ ןכָאנ

 .רעביירש ןֹוא רעקיטסאלּפ ,רעקיזומ ,ןרָאיטקא עשידיי לָאצ ערעסערנ א

 ,שזדָאל ןופ םיטילּפ יד ןופ ןעמוקנָא ןטימ ןסקאוועג רדסכ זיא לָאצ רעייז

 ,חרזמ ףיוא קעווא רעטעּפש ןענעז ייז ןופ ליפ םנה .נרעבמעל ןוא עקַארק

 .800 רעביא זיב ָאטעג ןיא ןעגנאנרעד לָאצ רעייז ךָאד זיא

 זיא ,2 אנשעל ףיוא ןענופעג ךיז טָאה סָאװ ,ןייאראפ-ןטסיטרא רעד

 ףיוא ןענעז סָאװ ,ןטסיטרא יד ראפ ךיק א ןיא ןרָאװעג טלדנאווראפ ךיילג

 ףיוא ןרָאװעג טלעטשעגסיוא ןוא זָאלסטעברא ןבילבענ טייצ רעננאפ א

 -סיורא ןביוהעגנָא טָאה ןייאראפ-ןטסיטרא רעד .ףליה עכעלטפאשלעזענ

 ---רעטעּפש ןוא תוחּפשמ ערעייז ןוא רעדילגטימ ענייז ראפ ןנָאטימ ןבענוצ

 .ןטיורב-טנווֶא ןוא ןקיטשירפ ךיוא

 -קָאטש ,טסילאבמיצ) גנוטלאווראפ א טריפעגנָא טָאה ךיק רעד טימ

 -עג ןבָאה ןגנָאטימ יד .(ווָאלַאסרַאמ ,ץרוק ,ןירב ,יאול ,רעקיצנאד ,רעדעפ

 ןַאמטָאר ַאשַאמ טימ ,ןיילא סניטסיטרא יד טסענ יד טנידאב ןוא טכָאק

 .שארב אקסווָארביל ןוא

 -רַא ערעזדנוא ןבָאה ,ןעננוגנידַאב ערעווש יד ףיוא טקוקענ טשינ

 רעוט רעכעלטפאשלעזעג א ביוא .רָאמוה ןטונ םעד ןריולראפ טשינ ןטסיט

 ןעמעראוורעד ?סיבא טלָאװעג ךיז טָאה רָאיטקא ןשידיי םענופ טניירפ ןוא

 .2 אנשעל ףיוא טונימ רֶאּפ א ףיוא ןלאפעגנניירא רע זיא ,ןקיטומרעד ןוא

 ףיוא ןשינעעשעג עלא טשטייטעגסיוא ןוא ?טריקיטילָאּפ , טרָאד טָאה ןעמ

 גרעבמַאס קיזייא טימ ,ןרָאיטקַא ןעוועג ןענעז סע .רענייטש ןקיטרַאנניײא ןַא

 ...טייקיטכערעג ןופ ןוחצנ ןטנעָאנ ןיא טביולנעג ץלא ןבָאה סָאװ ,שארב
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 ןעװועג סע ז'יא יווַא

 עּפורג יד טָאה ,חרזמ ףיוא ןפיול סָאד ןביוהעגנָא ךיז טָאה'ס ןעוו ןוא

 ץראווש ןזיוועגפיוא ,שארב ןגרעבמַאס ןקיבלעז ןטימ עקַאט ,ןטסימיטּפָא

 בורקב ןלעוו ?עטיור יד לייוו ,ןפיול סָאד קירעביא זיא'ס זא ,סייוו ףיוא |

 -ַאֹּפ יֹוזא רעד וצ טרעהעג ןבָאה ןטסימיטּפָא עלא יד ..,זדנוא וצ ןעמוק

 ןוחצנ ןדעי ןיא .,(יוזא ןליוו ןדיי) ?ָאוויי, עּפורג עשראוו ןיא רערעלוּפ

 -- .הלּפמ עשיצאנ א ןעזעג רָאנ "ןטסיאָאװיי, יד ןבָאה ןשטייד יד ןופ

 -ינעטַארטפ , יד ןבָאה -- ןיירא יוזא לעיצעּפס ןשטייד יד ןעמ טיצ סָאד

 -ַאּפ ןוא ןשינעעשעג עלא ןיא "ןטסיאָאװיײי , יד ןבָאה ?לכב .טגָאזעגנ "רעק

 ,טָאה סע יוזא יוװ ןוא ןעז טלָאװעג ןבָאה ייז סָאװ ,סָאד ןעזעג ןעגנוריס

 ןיא ןניוצעגניירא יוזא ךיז ןבָאה ייז ,ןייז טפראדעג ,גנוניימ רעייז טיול

 ןיא ןביולג וצ ןביוהעגנָא קיטכירפיוא ןבָאה ןיילא ייז זא ,"הרות , רעד

 -רעד טימרעד עקאט ייז ןבָאה םענייא טשינ .טנָאזענ ןבָאה ייז סָאװ ,םעד

 -ןִא ייז ןבָאה םענייא טשינ .גנונעפָאה רעד ייב ןטלאהרעד ןוא טקיטומ

 יוזא עלא ךיז ריפ ןבָאה םעד ןיא ןוא .ןביולנ רעייז טימ טמעראוועג

 .געט ערעווש יד ןיא טקיטיונעג קראטש

 סָאו ,"ןעָארק עצראווש , ענעפורעג יוזא זדנוא ייב ךיוא ןעוועג

 עלעקנוט ןיא ןעזענ ץלא ןוא ןטכעלש םוצ טשטייטענסיוא ץלא ןבָאה

 -רושז רעד ערעדנא ןשיוװצ טרעהעג טָאה עּפורג רעקיזָאד רעד וצ .ןבראפ

 ,ןפערט םיא טנעלפ ןעמ ןעוװו .("טנעמָאמ , ןופ) סוּפָארּפ .י .י טסילאנ

 רעיוא ןיא ןעמיורנייא ןוא ענימ עטסנרע ,עלופתודוס א ןעמעננָא רע טנעלפ

 ןוא קינאּפ טימ לופ ןעוועג דימת זיא עכלעוו ,"סעיינ עטצעל , יד ןיירא

 ןשטנעמ עקיזָאד יד .הרוחש הרמ א עקימורא יד ףיוא ןפרָאוועגנָא טָאה

 ןיא טולב זייב ליפ טכארבענניירא ,הנווכ רעטכעלש םוש ןָא םנה ,ןבָאה

 -ענ ןוא ןטקאפ טנַאזענסיוארָאפ דימת ןבָאה ייז .ןבעל רעווש רעזדנוא

 טּפאכענפיוא ךיילנ ןוא ל?ליומ וצ ל?ליומ ןופ רעבירא ןענעז סָאװ ,ןשינעעש

 ןעננאלק עלא יד ןיוש ןבָאה עכלעוו ,ןעניושראּפ עקירעהעג ךרוד ןרָאװעג

 .ףראד ןעמ ּוװ ןבעגעגרעביא

 -ראוו ןיא ןבעל רעריטרַאמ רעזדנוא ןופ ןּפַאטע עקידרעטייוו יד ןיא

 -עּפס א טאהעג טמא-עדנאנאּפָארּפ ןוא ָאּפַאטשענ יד טָאה ָאטענ רעוועש

 דוטיזָאּפכקע ןַא טימ ,"ןדיי ייב ננושרָאפ-רוטקנוינָאק ראפ ָארויב , עלעיצ

 -איצעפס , ענעדישראפ ןוא (טארנדיי םייב ןוא ?2ט18, םייב) ָאטעג ןיא
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 -רעד ,ןעגנומיטש עלא ןגעו טכאמ יד טרימרָאפניא ןבָאה סָאװ ,"ןטסיל

 עקאט רעטעּפש ןענעז עכלעוו ,ןעגנוגָאזסיױארָאפ ןוא ןעננאלק ,ןעגנונייש

 ףיוא ןבעל ןיא סע טריפעגנייא ןוא ןשטייד יד ךרוד ןרָאװעג טצונעגסיוא

 י .סאג רעשידיי רעד

 ןגרעבמאס ןשיװצ עיסוקסיד א ייב ןייז וצ ןעוועג טנאסערעטניא

 -ייזנגעק ןבָאה ייז "ןטנעמוגרא , אראפ סָאװ טימ ןרעה ןוא ןסוּפָארּפ ןוא

 .טייז רעייז ףיוא זיא תמא רעד זא ,ןזייווצפיוא ידכ ,טרירעּפָא קיט

 ןעמוקפיורא ,טגָאזעג יװ ,ןנעלפ ןייאראפ-ןטסיטרא ןופ לאקאל ןיא

 וצ ידכ ,רעטאעט ןופ רעבָאהביל ענעפורעג יוזא ,ןשטנעמ עקיטייז ךיוא

 טוג א, :ןפורעג רעלוּפָאּפ סע טָאה ןעמ יו רעדָא ,"סעיינ עטצעל , יד ןרעה

 וו ,טריטנעירָא טוג רעבָא ךיז ןבָאה ןרָאיטקא-םירבח ערעזדנוא ."טרָאװ

 ןעוועג .ליומ סָאד ןכאמראפ ףראד ןעמ ןעמעוו ראפ ןוא ןדער ןָאק ןעמ

 "מימ ןיא ןעוועג דשוח טָאה ןעמ עכלעוו ,טסעג יד ןשיװצ ןעניושראּפ

 -אב א ןעוועג דשח רעד זיא ןלאפ עסיוועג ןיא .ןשטייד יד טימ טעברא

 טעבראטימ ןיא טקידלושאב ןעמ טָאה ,רעבָא ןלאפ ךס א ןיא ,רעטקיטכער

 .קידלוש המשנ יד טָאג ןעוועג ןענעז סָאװ ,ןשטנעמ --- ןשטייד יד טימ

 .רעצ טפאשראפ קיטיונמוא ןשטנעמ עקידלושמוא עכלעזא טָאה ןעמ

 רעשידיי רעד ףיוא ןפאשעג ךיז טָאה סָאװ ,ענאל עטנאּפשעג יד

 טָאה ,ןכאמכרוד טזומעג טָאה ןעמ סָאװ ןעגנובעלרעביא עלא יד ןוא סאג

 ןעמ ,טרעדנעעג ךס א רעייז שטנעמ וצ שטנעמ ןופ גנואיצאב רעד ןיא

 ןעמ טָאה םענייא ןדעי ןיא .ןרעדנא םוצ רענייא שיאיורטסימ ןרָאװעג זיא

 .וו"אא טרָאװ ןטימ טנכערעג ךיז טָאה ןעמ ;שטנעמ ןרעכיז טשינ א ןעזעג

 ---ייר רעטשרע רעד ןיא-- ןעוועג םרונ טָאה גנוניישרעד רעקיזָאד רעד וצ

 ןשיװצ ןעגנוגנידאב עשימָאנָאקע ערעווש יד ןוא עיסערּפעד עקראטש יד

 -לעוװ וצ ,גנורעקלעפאב רעשידיי רעד ןופ ןלייט עטרינימילע-טעברא ןופ יד

 .רעביירש ןוא ןטסיטרא עשידיי יד טרעהעג ךיוא ןבָאה סע עכ

 -עג טעדליבעג זיא סָאװ ,ןטסיטרא עשידיי יד ןופ טעטימָאק רעד

 גנוזייּפשאב ןגעוו טגרָאזעג רָאנ טשינ טָאה ,ךיק-סנייאראפ רעד ייב ןרָאװ

 ןעניפעג וצ טימאב ךיז רָאנ ,רעדילגטימ ענייז ראפ ףליה עלעירעטאפ ןוא

 ןענעדרַאנייא ןוא רעטאעט ןליּפש ןנעוו .ייז ראפ גנוקיטפעשאב עקיסַאּפ

 רעשטייד רעד ןֹופ בייהנֶא ןופ ןעמ טָאה ןעגנוטערטסיורא עשיטסיטרַא
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 ןעװעג סע ויא יווַא

 ןעמ טָאה .ןעמולח טנַאקעג טשינ ,ןעמאנסיוא עניילק רעסיוא ,עיצאּכוקַא

 ענעדישראפ יד ןיא עטלעטשעגנָא סלא ןטסיטרא עשידיי ןפערט טנָאקעג

 -אב סלא ןוא סנטסָאּפ עקידנריפנָא ףיוא סעיצוטיטסניא עכעלטפאשלעזענ

 םירמ ,דלעפנעמולב אנאיד ,האזמ יכדרמ ,שטיװָאלַאנעס אראלק) עטמא

 -נאד בקעי ,רעדעפקאטש .א ,ווָאקרוט לחר ,גרעבנעדלָאג רתסא ,אקסעלרא

 עקיזָאד יד ןופ רעביירש רעד ןוא ?עקאפ ארָאד ,טריוויינ ,ןעזָאר ,רעקיצ

 -םליפ יד) ןכיק יד ןיא רענלעק סלא ןוא ןכיק ןופ רעעזפיוא סלא .(תורוש

 ,ןירב סקאמ ,גרעבמאס קיזייא ,ווָאקרוט טנומניז ,ןערג ַאמריא ןיטסיטרא

 טימ ךעלענעוו טריפענ ןבָאה ןטסיטרא עקינייא ,(דלָאנרַא ,ץרוק םהרבא

 -- (ָאטעג רעוועשראוו ןיא עיצאמָאקָאל עיינ יד) ?סעשקיר, רעדָא ,תורוחס

 דוד :טרעהעג ןבָאה עקיזָאד יד ןשיווצ .ןבעל א טכאמענ זיא סע יוװ ןוא

 ךלאב טָאה ןירב סקאמ ;יקסווָאקשטעימ ָאישטעימ ,טריוויינ ףסוי ,םיובנריב

 טימ סאג רעד ףיוא טלדנאהעג עיצאּפוקֶא רעד ןופ געט עטשרע יד ןיא

 -ראפ ןבָאה ַארַאלק יורפ ןייז טימ רעקוצ חמלש ;ןריזאר םוצ ךעלרעסעמ

 ןיא טעבראעג טָאה רעדניוו ריאמ ;סקעבעג סאנ עקצילעמראק ףיוא טפיוק

 טָאה ןרָאיטקא עשידיי יד ןופ רענייק .תויוול טריפעג ןוא "תמא לש דסח,

 ,טעברא םוש ןייק טימ ,גנוקיטפעשאב םוש ןייק טימ טמעשענ טשינ ךיז

 .טפאשלעזעג רעד טסאל וצ ןלאפ טשינ ןוא טיורב ףיוא ןענידראפ ֹוצ ידכ

 -רא עשידיי יד ןענעז ןגעוו עכעלטפאשלעזעגיטנא ,עמורק םוש ןייק ףיוא
 ןיא ןטָארטעגניירא טשינ זיא ייז ןופ רענייא ןייק ,ןעגנאגעג טשינ ןטסיט
 -ענרעטנוא .?עיצעּפס ףראד סָאד .?'ל8 , םניא ,ייצילַאּפ רעשידיי רעד

 .ןרעוו ןכָארטש

 ןכָאנ) דנאלסור ןייק ןפיולטנא סָאד ןביוהעגנָא ךיז טָאה סע ןעוװו

 ןיהא ןרָאיטקא עשידיי ךס א ךיוא ןענעז ,(ךאמּפָא ןשיטעװָאס-שטייד

 עשימעדיּפע ןופ ןעמוקענמוא טרָאד ןענעז סָאװ ,עקינייא רעסיוא .קעווא

 יד .ןבעל םייב ןבילבענ ,קילג םוצ ,עקירעביא עלא ןענעז ,ןטייהקנארק

 ןלָאז "עטיור , יד זא ,טראוועג ןבָאה סָאװ ,"ןטסיאָאוװיי, ןוא ןטסימיטּפָא
 ןעמוקענמוא ,םענייא זיב .עלא ,רעדייל ,ןענעז ,עשראוו ןייק ,ןעמוק ייז וצ

 רעשיחצור רעשטייד רעד ןֹופ ןרָאי ערַאמשָאק ןוא עלופנייּפ רֶאֹּפ יד ךָאנ

 .גנואיירפאב ןופ העש יד טבעלרעד טשינ ןוא עיצאּפוקַא

 -עגנייא) ןייאראפ-ןטסילאנרושז ןוא ןטארעטיל רעשידיי רעד ךיוא
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 -רעביירש רעד םורא טריּפורג ךיז טָאה (רעביירש עשיאערבעה יד טנכער

 ןיא יד ראפ טעברא עוויטַאטירַאכ ריא טריפעג רעטייוו טָאה סָאוװ ,ךיק

 "יירש יד ןופ תוחּפשמ יד ראפ ןוא רעדילנטימ ענעבילבעגנרעביא עשראוו

 ןענעז עּפורג-ספליה רעד ןופ שארב .עשראוו טזָאלראפ ןבָאה סָאװ רעב

 .מ ,יקצינּפוטס .ש ,שטיוװָאניליכ .ב ,ןרָאהנייא .א ,עזוואנ .י :ןענאטשעג

 יד ןענעדרָאוצנייא טימאב ךיז ןבָאה ייז ךיוא .סינּפיק .מ ,שטיווָארעזייל

 ןבָאה סָאד יװ טקנוּפ ,םינפוא ענעדישראפ ףיוא ןייאראפ ןופ רעדילנטימ

 -עגנייא ךיז ןבָאה עּפורג-רעביירש רעד ןופ עקינייא .ןטסיטרא יד ןוטעג

 ןוא ףליהניילא רעלאיצַאס רעד ןיא ,"טניאשזד , ןיא סנטסָאּפ ףיוא טנדרַא

 עג ןבָאה סינּפיק .מ ןוא שטיווָאניליכ .ב .סעיצוטיטסניא ענייז עלא ןיא

 -אר .י ןוא ןילטייצ ןנחלא ,"טניָאשזד , םייב טארעפער-עסערּפ םעד טריפ

 םיובלעּפא .מ .י ;ףליהניילא רעד ייב .טארעפער-עסערּפ םעד --- יקסווָאק

 -עטניא .ברא ןופ ךיק רעד ןופ שארב ןענאטשעג זיא ("טנעמָאמ , ןופ)

 .י ןןטנעצסעלאוונָאקער ראפ ךיק ןופ שארב -- ךאברעיוא לחר ;ץנעניל

 -- ׂשטיװַאר .י ;ךיק-רעגארּפ רעד ןיא --- (?ָאידַאר , ןופ) רעדניקנייש

 ןופ ןעמוקקירוצ ןייז ךָאנ ,עלרעּפ עשוהי ;ךיק רעזעיגילער רעד ןופ שארב

 .י) ;טמא-עיצאזיװָארּפא ןיא רעטלאהכוב סלא טעבראעג טָאה ,נרעבמעל

 ןפיוא טיובעג ,עריטַאס-עידעמָאק ַא ןבירשעגנָא ָאטעג ןיא טָאה עלרעּפ

 ןופ רעריפנָא --- ןאמדייז ללה ר"ד (.ָאטעג רעוועשראוו ןיא ןבעל ןלאקָאל

 -ניפ הימחנ ;טארעפער-עסערּפ ןיא -- רעטעּפש ןוא וויכרא-הליהק םעד

 ;/ןָאט , ןופ רָאטקעריד רעוויטארטסינימדא -- ("טנייה, ןֹופ) ןײטשלעק

 "קעריד --- סיל ןמלק ;"זָאט , ןופ ראטערקעס --- (דלעפ) םרּווודלעּפ קחצי

 -רעסאוו .ּפ ;קצָאװטָא ןיא רעדניק עוויטקעפעד ראפ טלאטשנא ןופ רָאט

 "יירש רעקיצנייא רעד .טארנדיי םייב ָארויב-ץנעדיווע ןופ רעטייל --- ןאמ

 סלא בייהנָא ןופ) "לט15, םעניא טעבראעג טָאה קאיוואשראוו הדוהי רעב

 יד .(?2ט15, םייב ףליה רעכיג רעד ןיא -- ךָאנרעד ,טנערעפער-עסערּפ

 רעד ףיוא ןעוועג ןזיוועננָא זיא ןטסילאנרושז ןֹוא ןטארעטיל טייהרעמ

 סעיצוטיטסניא עכעלטפאשלעזעג יד ןופ ןעמוקאב ןבָאה ייז סָאװ ,ףליה

 ןענעז רעקיטסאלּפ-ןטסיטרא יד ךיוא .ןבעל רעווש א רעייז טריפעג ןוא

 -טערט יו ,ייז ןופ עקינייא .ףליה עכעלטפאשלעזעג ףיוא ןזיוועגנָא ןעוועג

 -נייא ןבָאה לאטנעזָאר ןַאמָאר ןוא ןאמדירפ סקילעפ ,(רערעגניי) שטַאב
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 ועװעג סע זיא יוזַא

 -ענ ןבָאה שטאבמערט ,קאינווילש .י ;ןעננולעטשסיוא ערעייז טנדרָאעג
 רעטסעטלענעדוי רעד .הליהק רעד ןופ לאז ןסיורג ןיא ןשזארטיוו טכאמ
 גנוריסערעטניאראפ עלעיצעּפס א ןזיוועגסיורא טָאה וָאקַאינרעשט םאדא
 -נדיי ןראפ קרעוו ערעייז טפיוקעגנייא ןוא רעקיטסאלּפ-ןטסיטרא יד ראפ
 . טריפעג ןבָאה עכלעוו ,ביורטנייוו .וו ןוא אנעשטסא רָאטּפלוקס רעד .טאר
 ָאטעג ןיא םע ןבָאה ,סאנ אנלימ ףיוא לעטשקרעוו-טסנוק-תובצמ רעייז
 -ינייר-לאטעמ ןופ גנוטעבראסיוא ראפ טאטשראוו א ןיא טלדנאווראפ
 ןקיזָאד םעד ןיא .סרעסעמ ןפיילש וצ ףיוא רענייטש ןוא רעוולוּפ-סגנוק
 ,שטַאבמערט :רעקיטסאלּפ-ןטסיטרא עקידנגלָאפ טעבראעגטימ ןבָאה "ּפָאש ,
 -ָאניבאר ,לאטנעזָאר ,יקסנישטאקיט ,קאינווילש ,שטיװָאילע ,ןייטשלעקניפ
 | | .רעטכארט ,ןיוועל ,אניצ ,שטיוו

 יקסרעשט סחנּפ רָאטקעריד-"טניַאשזד , ןופ וויטאיציניא רעד טיול
 טָאה סָאװ ,"טפאשטריוו-ןטסיטרא, ןא ןרָאװעג ןפאשעג 0 עלרא ףיוא זיא
 .ויטקא ןשירעביירש ןוא ןשירעלטסניק ןצנאג םעד ךיז םורא טריּפורג
 ןוא טיורבטנוװַא ןוא ןקיטשירפ ,ןגָאטימ ןרָאװעג ןבעגעגסיורא ןענעז טרָאד
 .ןרענרעד וצ רעסעב ךיז וויטקא ןשירעפעש םעד טייקכעלנעמ א ןבענעג
 -ומָאק א ןענאטשעג ןיא סאג עלרא ףיוא "טפאשטריוו , רעד ןופ שארב
 -נייו .לוו ,האזמ יכדרמ ,יקסרעשט .ַּפ :דנאטשאב ןקידננלַאפ ןופ טעט
 ,םָארּפ ,ןייטשלעקניפ ,שטיווָאניבאר ,ךאברעיוא ?חר ,ןאמדירפ .פ ,ביורט
 עקיזָאד יד ןופ רעביירש רעד ןוא גרעבמאס .א ,טיוהשיפ .י ,סישעווייּפ .י
 .תורוש

 טייצ ןופ רימ ןנעלפ בולק-טפאשטריוו ןופ לאז ןסיורנ םעניא
 ,ןטנווֶא עשירארעטיל ןוא עשירעלטסניק ענעדישראפ ןענעדרָאניײא םייצ וצ
 -רעלטסניק עקידנבעל ָאטעג ןיא יד ןופ ןעגנולעטשסיוא-רעדליב ךיוא יו
 ,רעקיטסאלּפ

 -אב רעד טנדרָאעגנייא טרָאד טָאה גנולעטשסיוא-רעדליב עטצעל יד
 -ַאד יד ,לאטנעזָאר ןַאמָאר רָאטיזָאּפמָאק ןוא רעלָאמ-רעלטסניק רעטנאק
 ,1942 ?לירּפא ןט12 ןפיוא טמיטשאב ןעוועג זיא סָאװ ,גנולעטשסיוא עקיז
 רעטנאּפשעג רעד בילוצ ,ןרעוו טנײלעגּפָא לָאמ עקינייא טזומעג רעבָא טָאה
 טייצ ןשיװצ ןיא ,ָאטעג ןיא טשרעהעג טייצ רענעי וצ טָאה סָאװ ,ענאל
 ם2 טסָאקעג טָאה סָאװ ,לירּפא רעט7 רעקיטולב רעד ןלאפעגנניירא זיא
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 -ָאר ןאמָאר ןופ גנולעטשסיוא יד טָאה יאמ ןט9 םעד ךעלדנע זיב ,תונברק

 .ןעמוק דנאטשוצ טנָאקעג לאטנעז

 רעלטסניק יד טריפעגסיוא ןטעברא עשיפארג ןבָאה "טניאשזד , ןראפ

 .אניצ ןוא םיובנעסונ ,רענייווש רעשטלעוו יורפ

 -עגסיוא ןבָאה ףליהניילא רעשידיי רעד ראפ ןטעברא עשיפארג יד

 ייז .רעטומלרעּפ רעלאמ רעד ןוא דלָאגניג יורפ ןיטקעטיכרא יד :טריפ

 יד .רעקיפארג ראפ ןסרוק ףליהניילא רעד ייב טריזינאגרָא ךיוא ןבָאה

 ןראפ טַאקַאלּפ ןטסעב ןפיוא סרוקנָאק א טזָאלעגסיורא טָאה ףליהניילא

 עלא טקילייטאב ךיז ןבָאה סע ןכלעוו ןיא ,"דניק ןשידיי םענופ שדוח ,

 | .ָאטעג רעוועשראוו םענופ רעלטסניק עשיריי

 לטיּפאק ןיא ןביירש וצ ןעמוקסיוא רימ טעוװ רעקיזומ יד ןגנעוו

 .?ָאטעג ,
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 זא

 ָאטעג

 רעוועשראוו יד ראפ וצ ןטיירג ןשטייד יד זא ,רָאלק ןרָאװעג זיא סע

 -ירא ןזומ ךיז ןלעוװ ןדיי יד זא ,טדערעג טָאה ןעמ .זירּפרוס םעיינ א ןדיי

 ןלעוװ ייז ןוא רעשידיי-ייר רעד ןיא טנגענ רעכעלטסירק רעד ןופ ןעיצרעב

 טניישרעד 1940 רענמעווָאנ ןט14 םעד .ןטסירק יד ןופ טרילָאזיא ןרעוו

 רעד ןופ גנונעדרַאראפ א עשראוו ןופ ןרעיומ יד ףיוא ןוא עסערּפ רעד ןיא

 יד ןזָאלראפ ןדיי עלא ןזומ רעבמעווָאנ ןט16 ןזיב זא ,טכאמ רעשטייד

 עטמיטשאב ייז ראפ לעיצעּפס ףיוא ןיינרעביא ןוא טננעג עכעלטסירק

 -ָאד יד ,."קריצאבניווו רעשידיי, ;ןפורעגנָא טרעוו סָאװ ,רעזייה ןוא ןסאג

 עסיורג א ןדיי רעוועשראוו יד ייב ןפורעגסיורא טָאה גנונעדרָאראפ עקיז

 סָאװ ,ןטפעשעג ןוא ןעננומענרעטנוא יד טימ ןוט ןעמ טעװ סָאװ .הלהב

 ןענָאק ןעמ טעװ יצ ?ןייר-ןדיי ןייז ףראד סָאװ ,טייז רעד ףיוא ךיז ןעניפעג

 יד ףיוא -- ?טעברא עלאמרָאנ יד ןריפסיוא רעטייוו ןוא ןעמוק ןיחא

 ,טייצ יד טרעפטנעעג בורקב טָאה ןגארפ עקיזָאד

 תוריד טלייטענוצ ןעמוקאב ןלעוו ןדיי יד זא ,ןסייהעג טָאה'ס שטָאכ

 ןטלייטענוצ-יינ םעד ןיא ךיז ןעניפעגנ סָאװ ,ןטסירק יד ןופ ןטפעשעג ןוא
 ןוא תוריד ערעייז ףיוא ייז טימ ןטייב ןענָאק ךיז ןוא קריצאבניווװו ןשידיי
 יד רעבָא טָאה ,טייז רעכעלטסירק רעד ףיוא ןבָאה ייז סָאװ ,ןטפעשעג

 .גנונעדרָאראפ עקיזָאד יד טכאמעג-טשינוצ טייקכעלקריוו

 ,קעווצ םעד וצ ןרָאװעג ןפאשעג ןענעז סָאװ ,סָארויב-ריטראווק יד ןיא
 -יא רענענייא ןופ ןיילא ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ עכלעזא ןעמוקעג רָאנ ןענעז
 וצ ידכ ,ןיהא ןעמוקעג ןוא עיצקאזנארט-שיוטסיוא יד טכאמעג וויטאיצינ
 ,,שיוטסיוא-טפעשעג ןוא -הריד םענופ ןטעטילַאמרָאפ יד זיולב ןקידיילרעד
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 ףיוא "רעדרָא , םעד ןעמוקאבוצסיורא ןוא ךאמּפָא םעד ןביירשוצרעטנוא

 -ענ סע טָאה קיטקארּפ רעד ןיא .טפעשעג םעיינ רעדָא הריד רעיינ רעד

 טימ ןבוטש ס ןופ הריד א טאהעג טָאה סָאװ ,דיי א :יוזא ןעזסיוא טפראד

 טנגעג רעשידיי רעד ןופ טסירק א טיפ ןטייב טפראדעג ךיז טָאה ,ךיק א

 א ףיֹוא -- הריד ערענעלק א ;סיורג רעקיבלעז רעד ןופ הריד א ףיוא

 ךס א רעבָא ןבָאה .,ו"ַאא ,ןבוטש לָאצ רעקיבלעז רעד טימס ,רערענעלק

 ןסָאלשאב ,ערע עיינ א טציא טמוק ייז ראפ זא ,קידנליפרעד ,ןקאילָאּפ

 יד ןופ ןבָאה ייז סָאװ ,קינייו .ןצונוצסיוא קירעהענ יו עיצאוטיס יד

 ,טנגעג רעכעלטסירק רעד ןֹופ ןעיצרעביא טפראדעג ךיז ןבָאה סָאװ ,ןדיי

 -ַאֹּפ יד ,ייז יו ןעננוניווװ עטנדרַאעננייא רענעש ןוא ערענעש ןעמוקאב

 בור'ס ןעוועג ןענעז'ס ּוװ) טנעגעג רעשידיי רעד ןיא טאהעג ןבָאה ,ןקאיל

 ןסייהעג ךָאנ ךיז ייז ןבָאה ,(ןטייקכעלמעווקאב קינייוו טימ ,רעזייה עטלא

 טלעג-הריד ןלָאצ לָאז דיי רעד זא ,טרעדָאפענ ללכב רעדָא ,ןלָאצוצ טונ

 סָאװ ,ןקאילַאּפ ערעדנא .רָאי רֶאּפ א ןופ ךשמ ןיא גנוניווו רעטלא ןייז ראפ

 ןבָאה ,ךיק א טימ בוטש א ,לשמל ,יוו ,ןעגנוניווו ערענעלק טאהעג ןבָאה

 ןבוטש 478 ןופ גנוניווו א ףיוא רָאנ יוװ ,ןטייב טלָאװעג טשינ ךיז שרעדנא

 .ןטייקכעלמעווקאב עלא טימ ןוא בוטשדדָאב ,ךיק א טימ

 -סיורא .ךיז טָאה "קריצאבניוו , רעטלייטענוצ ןדיי ראפ דעד תויה

 ייב זא ,רעבָא קידנסיוו .תוריד טלעפענסיוא עקאט ןבָאה ,ןיילק וצ ןזיוועג

 םענעבענעג ןזיב ךיז טעװ ןעמ ביוא ,סאּפש ןייק טשינ סע זיא ןשטייד יד

 טייקיאורמוא יד זיא ,ןסאנ עכעלטסירק יד ןופ ןעיצסיורא טשינ ןימרעט

 ןעמ ןעוו ,טָאנ טקנאדעג ןיוש טָאה ןעמ .סיורג רעייז ןעוועג ןדיי ןשיווצ

 סָאװ ,גנוניווו רערעסערג רעד טאטשנא ,ךיק א טימ בוטש א ןעמוקאב טָאה

 ןעמ סָאװ ,טלענ סעמוס יד .טרָא ןקידרעירפ ןפיוא ןעמונראפ טָאה ןעמ

 -יא ןקיליוואב ןלָאז ייז ,םינכש עכעלטסירק יד ןלָאצנייא טפראדעג טָאה

 ןיא -- סאג אקסנילאוו ןופ ,רימ ןגָאז ,הריד רעניילק רעייז ןופ ןיינוצרעב

 -עג ןענעז ,סאג אווָאקישַאק ףיוא גנוניוו רעטנדרָאעגניײא-טרָאפמָאק ַא

 יוזא .עסיורג א רעייז ןעוועג זיא ץנערוקנַאק יד ,העש ֹוצ העש ןופ ןסקאוו

 -מורא ןדיי ןענעז ,טקורעגנָא ךיז טָאה ךיז ןעיצרעביא ןופ ןימרעט רעד יו

 ,ןעגנוגנידאב עלא ףיֹוא קידנעייננייא ,זײרּפ ןדעי טלָאצעג ןוא ןפָאלעג

 .ּפָאק ןרעביא ךאד א ןעניפעג וצ יבא ,
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 ןעװעג סע זיא יוזַא

 -ראוו רעד ןעוועג זיא קינאּפ רענענאטשטנא רעד ןיא קידלוש ךס א

 -טסירק רעד ןֹופ ןסאנ לייט א זא ,טרעכיזראפ טָאה סָאװ ,טארנדיי רעוועש

 סע ןא ןֹוא ?קריצַאבניוװ, ןשידיי םייב ןביילבראפ ןלעװו טנגעג רעכעכ

 -עג ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ עוויאַאנ .ןעיצוצקירוצ הריזנ יד ןעגנילענ טעוו

 יד םורָאװ ,ןלאפעגניירא ךעלקערש עקאט ןענעז ,תוחטבח יד ןיא טביולג

 -עג טשינ ןוא טקיטעּפשראפ לייוורעד ןבָאה ייז ;הריזנ ןבילבעג זיא הריזג

 ןבָאה ייז ןעוו ,טָאנ טקנאדעג ןבָאה ייז ;תוריד ןופ לאווסיוא ןייק טאה

 -רעבירא טרָאד ךיז ןוא םעדיוב רעדָא ,רעלעק ןרעטסניפ א ןעמוקאב ךָאנ

 -עג סע טָאה גנוכאמטנאקאב רעלעיציפָא רעשטייד רעד טיול .טלקעּפעג

 --- ןעמייה עטלא יד ןופ ןריפרעבירא ןכאז עלא ןענָאק טעװ ןעמ זא ,ןסייה

 ןטסירק יד :יוזא ןעזענסיוא רעבָא סע טָאה קיטקארּפ רעד ןיא .עיינ יד ןיא

 רעדָא ,רופ א רעבָא ןעוו ,טריפעגרעבירא טרעטשענמוא ץלא עקאט ןבָאה

 ןדיי יד ןענעז ,סטוג ןוא בָאה ןשידיי ןטימ ןדָאלאב ןעגנאגעג זיא עלענעוו

 זא יוזא ,חצר תוכמ ןרָאװעג ןנָאלשענ ןוא ןשטייד ךרוד ןרָאװעג ןלאפאב

 -אר ,ןפָאלטנא ןענעז ןוא טָאראב סטָאנ ףיוא טזָאלעגנ ץלא ןבָאה ןדיי יד

 -ענ טצונעגסיוא ןבָאה טנעמָאמ ןקיזָאד םעד .ןבעל סָאד םיוק קידנעוועט

 עצנאנ סָאד טריבארעצ ןוא םינכש עשיליוּפ ערעזדנוא ןופ ןלייט עסיוו

 -אב א סרעייז ןעמונעג ןקאילָאּפ ןבָאה ןלאפ ךס א ןיא .טייקמירַא ?סיב

 ןענעז עכלעוו ,ןדיי יד ןקערשוצּפָא טלעטשענרעטנוא םיא ,שטייד ןטנאק

 -ורא ןנעמראפ עשידיי סָאד זיא טייצ רעד ןיא .ןפָאלטנא קערש-טיוט ןיא

 טשינ םינכש עשיליוּפ יד ןבָאה רעדייל .תושר רעייז ןיא ןרופ יד ןֹופ רעב

 .ליפענטימ זיא סע ןכלעווא טנעמָאמ ןרעווש םעד ןיא זדנוא ןזיוועגסיורא

 עשידיי ערעייז ייב טנידעג ננאל ןרָאי ןבָאה עכלעוו ,סרעטכעווזיוה יד

 -סיוא ,"קירעהענ יו, .ךיוא עיצאוטיס ענעפאשענ יד ןבָאה ,םיטַאבעלאב

 ןוא ,םיטַאבעלַאב ערעייז ןופ תוריד יד טּפאכראפ ךיילנ ןבָאה ייז ,טצונעג

 -ובלמ ןוא גנוטכירנייא ,לבעמ עצנאגנ יד ךיוא רָאנ --- תוריד יד רָאנ טשינ

 טימ ךיז ןטייב וצ טייקכעלנעמ יד ייז ייב ןעמונענוצ םורא יוזא ןוא םיש

 ,ןלעטשוצננעקא ךיז "טנאווענ , טָאה טריווזיוה א ןעוו ?אפ ןיא .תוריד יד

 ףיוא לובלב א טימ ןיירא ָאּפאטשענ ןיא ןפָאלענ רעטכעווזיוה רעד זיא

 "טרידיווקיל , ןשטייד יד ךרוד ףכית זיא רענעי ןוא טריוו ןשידיי ןייז

 | .ןרָאװעג
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 לטרעפניווו ןשידיי ןיא ךיז ןעיצרעביא םייב ןבָאה רעטסעווש עניימ

 -ענּפָא םיא טימ ןבָאה ןוא 79 עטאלז ןופ רעטכעווזיוה רעייז ןעגנודעג

 ןכאז ערעייז טריפענרעבירא טָאה רעטכעווזיוה רעד ןעוו .זיירּפ א טדער

 עטלּפָאט יד טרעדָאפעג ייז ןופ רע טָאה ,ןלָאצאב םוצ ןעמוקעג זיא'ס ןוא

 עמוס עטגנאלראפ יד ןלָאצאב טשינ רימ טעוװ ריא ביוא,-- .טלעג עמוסי

 ךייא טעװ סָאד ןוא ָאּפַאטשעג ןיא ןייג ךיא לעװ ---טגָאזעג רע טָאה---

 : ..."ןטסָאק רערעייט

 רעיינ א ןענאטשטנא גנורעקלעפאב רעשיליוּפ רעד ןשיוװצ זיא סע

 ןופ רעטכעווזיוה רעוועשראוו יד ןענעז סָאד :םיריבנ ענעמוקענפיוא סאלק

 ,ךעלרעטכעט ערעייז טימ ןוא ךעלדניז ערעייז טימ ,ייז .רעזייה עשידיי

 -תובחר טרידַארַאּפ ןוא ןסערפעגנָא ןוא טצוּפעגסיױא לָאמאטימ ךיז ןבָאה

 סָאװ ,ןשטייד יד --- םיטַאבעלאב עיינ יד טביולעג ןוא ןסאג יד רעביא קיד:

 ...םסערישז יד טימ גנונעדרָא ןכאמ ןעמונעג ךיז ךעלדנע ןבָאה

 -עכיזראפ יד טביולנעג ןבָאה סָאװ ,יד ֹוצ טרעהעג ךיוא בָאה ךיא

 ןא ןיא ךיז ןעיצרעביא ןטיס ןטראוו ךָאנ ףראד'מ זא ,טארנדיי ןופ גנור

 ,סאננזייא רעד ףיוא עילימאפ ןיימ טימ טניווועג בָאה ךיא .סאגנ רעדנא

 טנכערראפ טלָאזעג טָאה טפלעה ןייא ;ןרעוו טלייטעצ טפראדענ טָאה סָאװ

 רעד וצ -- טנכייצאב סע טָאה ןעמ יוװ רעדָא ,רעכעלטסירק רעד וצ ןרעוו

 רעד ."?טרעפניווו , ןשידיי םוצ -- טפלעה ערעדנא יד ןוא ,טייז רעשירא

 -נזייא לייט רעזדנוא זא ,טנָאזעג רימ טָאה ווָאקאינרעשט רעטסעטלענעדוי

 ןטימ ןלייא טשינ ךיז לָאז ךיא ןוא ןדיי ייב ןביילבראפ רעכיז טעוװ סאג

 ןיא םורָאװ ,תועט א ראפ ןזיווענסיורא ךיז טָאה סָאד .ךיז ןעיצרעביא

 ,סאננזייא לייט רעד ךיוא זא ,ןרָאװעג טנאקאב זיא טונימ רעטצעל רעד

 רעד ףיוא בָאה ךיא ןוא שירַא טביילב ,טניווװעג בָאה ךיא רעכלעוו ףיוא

 .הריד רעדנא ןא ףיוא טייב א ןכאמ טזומענ לענש

 -ָאק-יצילַאּפ ןטירד םענופ זיוה ןיא ,83 יקּפילַאװאנ רעד ףיוא

 עניילק ייווצ ןופ הריד א ןעמונראפ קָאטש ןטירד ןפיוא טָאה ,טַאירַאפימ

 ,ןעיאוומארט רעוועשראוו יד ןופ רָאטקודנָאק א -- ךיק א טימ ךעלרעמיצ

 .הריד ןיימ ףיוא ןטיבעג ךיז ךיא בָאה םיא טימ .יקסרַאקעיּפ וװַאלסלישזדז

 ,הריד ערענרעדָאמ ,ערענייר ,ערעסערג א רימ ןופ ןעמוקאב טָאה רע םנה

 עמוס עשּפיה א ןלָאצוצ טזומעג ךעלרעמיצ ייווצ ענייז ראפ םיא ךיא בָאה
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 גנולײטּפָא-ריטרַאװק ןיא ןבירשעגרעטנוא ?זמ טימ ןבָאה ריס ןוא טלעג

 ץנאג א בגא ,יקסרַאקעיּפ רעבָא טָאה טונימ רעטצעל רעד ןיא ,ךאמּכִָא םעד

 ןַא ןופ םיא טָאה ןעמ .טפעשעג ןפיוא ןגירקעגנ הטרח ,שטנעמ רעכעלטנרַא

 טימ ,טלעג רעמ ךָאנ ןוא הריד ערעסערג א ךָאנ טגיילעגרָאפ טייז רערעדנא

 ןטלאהוצנייא םיא ןעננולעג ךָאד רימ זיא ?עיטאמַאלּפיד , ןוא ימ סיורג

 ,סאננזייא רעד ףיוא הריד ןיימ ןיא םיא ןריפרעבירא חוכ טימ טושּפ ןוא

 שטעג טא רעבירא ךיז טיצ ןעמ

 (ךייר אליפאעט ןופ ננונעכיײיצ)

 -יווװ ןייז וצ ,ןכאז עניימ טימ ןדָאלעגנָא ,רופ א טימ ןעמוקעגוצ ןיב ךיא

 ,טעברא רעד ייב ןעוועג זיא רע סָאװ טנעמָאמ םעד קידנצונסיוא ןוא ,גנונ

 ןיא טכארבעג ייז ןוא ןכאז ענייז רופ רעד ףיוא ןגָארטענּפָארא ךיא בָאה

 טעברא רעד ןופ ןעמוקענקירוצ זיא רע ןעוו .גנוניוו רעקידרעירּפ ןיימ

 טכאמעג רע טָאה ,ןכאז ערעזדנוא טיפ זדנוא טרָאד ןפָארטעג ןוא םייחא
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 וע ָא ק ר ו ט סם ַא נָא י

 -נזעוװּפָא ןייז ןיא ןוט וצ טביולרעד סָאד ךיז בָאה ךיא יאמלה ,דלאוועג א

 סָאװ ןסָאלשאב טָאה רעטומ עטלא ןייז זא ,טרעכיזראפ םיא בָאה ךיא .טייה

 ךיא בָאה ראפרעד ןוא הריד רערעמעווקאב רעד ןיא ןעיצוצרעביא ךיז רעירפ

 רע טעוװ ןעיצרעביא ןראפ זא ,ךיז טייטשראפ .םיא ףיוא טראוועג טשינ

 ןלָאצנייא ןטימ ןטוג םוצ ץלא ךיז טָאה טקידנעעג .ןלָאצ ןפראד טשינ ןיוש

 -עג ןיימ ראפ ה"ד ,עיינ ןייז ראפ טלעג-הריד רֶאי בלאה א ראפ רימ ךרוד
 ןייז ןופ בוח ןטלא םעד ןקעד טזומענ ךָאנ ךיא בָאה וצרעד .הריד רענעזעוו

 אזא ףיוא ןעגנאגעגנייא טשינ רעבָא טלָאװ ךיא ןעוו .הריד רעקידרעירפ

 -אפ ןיימ טימ ךיא טלָאװ ,חוכ ףיוא ןכאז ענייז ןעלקעּפרעבירא ןופ קירט

 | ,..סאג רעד ףיוא ןבילבעג עילימ

 -רעביא םייב ןזיווענסיורא טָאה ףליה עראבצאשּפָא טשינ א שממ

 -קעס-טרָאּפסנַארט עטעדנירנעגייינ יד .טייז רעשירא רעד ןופ ןדיי יד ןעיצ

 -ָאמ טָאה עיצקעפ עקיזָאד יד .ףליהניילא רעלאיצַאס רעשידיי רעד ייב עיצ

 ןפאשענ ,ןדיי וצ טרעהעג ןבָאה סָאװ ,ןעלטימ-טרָאּפסנארט עלא טריזיליב

 ןגָארטענרעבירא ןֹוא רעוט עכעלטפאשלעזעג ןופ סענישזורד עקיליוויירפ

 .טנגעג רעשידיי רעד ןיא טייז רעשירא רעד ןופ סטונ ןוא בָאה עשידיי סָאד

 עלעירעטאמ ןייק טאהעג טשינ ןבָאה סָאו ,תוחּפשמ עשידיי רעטנזיוט

 ,ךיז ןעיצוצרעביא ףיוא ןעלטימ-טרָאּפסנארט ןעגניד וצ ףיוא ןטייקכעלנעמ

 -יפ יד .ןרָאװעג טנידאב טסיזמוא עיצקעס-טרָאּפסנארט רעד ךרוד ןענעז
 טָאה ,יקסניבָארַאטס .? ןכעלדימרעדמוא ןטימס שארב ,גנוליײטּפָא-ץנאנ

 ךרוד עטרעדָאפעג סָאד ןלָאצאב וצ טכעלנעמרעד עילימאפ ןייא טשינ ךיוא

 -עג רעד ןיא ?טעלב ןייש א ןעוועג זיא סָאד .טלעג-טייבסיוא ןקאילַאּפ יד

 .עשראוו ןיא ףליהניילא רעלאיצַאס רעשידיי רעד ןופ עטכיש

 טנגעג עשידיי יד ןפורוצנֶא טרעווראפ שוריפב ןבָאה ןשטייד יד םנה

 ןבָאה ןעגנונעדרַאראפ ןוא ןעגנוכאמטנאקאב ערעייז עלא ןיא ןוא ?ָאטעג

 יד ךיוא יוװ ,רימ ןבָאה ,"קריצאבניווו רעשידיי, סלא טנכייצאב סע ייז

 | .ָאטענ ;ןפורעגנָא ךיילנ סע ןקאילַאּפ

 ןוא ָאטעג םעד םורא ןרעיומ ןלעטשוצפיוא ןביוהעגנָא טָאה ןעמ

 ןטפירשפיוא יד טימ ןדליש עלעג ,עסיודג טלעטשעגסיורא גנעגניירא יד ייב

 | ."ןעטָאברעפ גנערטש טירטנייא .ראפעג-סופיט .קריצעבנעדוי,

 טלייטעג ןיא סע זא ,ןרָאװעג טנדרָאעגנייא יוזא זיא ַאְטעג סָאד
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 ןעװעג סע זוא יוזַא



 וטָא ק ר ו ט = קַא 3 ַא י

 םאנ ענדָאלכ זיב אננעש ןֹופ גנעל רעד ןיא : לייט ייווצ ףיוא ןרָאװעג

 .ָאנגַאב-אקלעיוו זיב סאגנזייא טייז רעטכער רעד ןופ --- טיירב רעד ןיא ןוא

 ןביוהעגנָא ךיז טָאה ָאטעג עסיורג סָאד .ָאטעג עניילק סָאד ןעוועג זיא סָאד

 ץעשטאמס ,סאגנזייא רעביא (ןרעמונ-דארג) אנדָאלכ טייז רעקניל רעד ןופ

 ,וָאנארומ רעביא רעדיוו ןוא יקוואטס ,אקזינ ,עווילשנעשטש ,עקישזד זיב

 -ָאדארגא ,אנלָאס ,אנשעל ,עקסראמיר ,עקצאמָאלט ,יקּפילַאװאנ ,יקוועלאנ

 טרָאד .ָאטעג ןרעסיוא ןבילבעג זיא םלוע תיב רעשידיי רעד .אנדָאלכ ,אוו

 -עגפיוא טָאה ןעמ סָאװ ,רעיוט םייב) ךאוו עקידנעטש א ןענאטשעג זיא

 עשטייד ןופ (סאג עװָאּפאקא רעביאננעקטנא ,עשנענ רעד ףיוא טלעטש

 -ַאּפ עשידיי -- טייז רעשידיי רעד ןופ ןוא ייֵצילַאּכ עשיליוּפ ,ןראדנאשז

 ,םלוע תיב ןפיוא ןיינרעבירא טפראדעג טָאה סָאװ ,חיוול רעדעי ןופ ,ייציל

 .טארנדיי םענופ טקידנעטשראפ ןרעוו טזומענ רעירפ ןשטייד יד ןבָאה

 -סיורא ,שינעביולרעד עלעיצעּפס א טריפעגנייא ןשטייד יד ןבָאה ךָאנרעד

 טשינ םענייק טָאה ךאוו עשטייד יד רעכלעוו ןָא ,טארנדיי ןכרוד ןבעגעג

 ךעלטנירג ייז ךרוד זיא ןורא רעדעי .םלוע תיב ןשידיי ןפיוא טזָאלענכרוד

 תולנע יד ןיא זא ,ןעננאנרעד ייז וצ זיא'ס ?ייוו ,ןרָאװעג טרידיווער

 -ירא ןעמ טלגומש ַאטענ ןופ ןוא ןיירא ָאטענ ןיא טנאיווָארּפ ןעמ טלגומש

 -ננייא עקירעביא עלא ןוא טרעקניּפ .מ ,טייז עשירא יד ףיוא ןשטנעמ רעב

 -לעטשעננָא ערעייז טימ ,ןטלאטשנא-היוול עטגייווצראפליפ יד ןֹופ רעמיט

 טנַאקעג ךיז ןבָאה ייז ןֹוא "ןענייש-ריסאּפ, עקידנעטש טאהעג ןבָאה עט

 .טייצ רעדעי וצ .קירוצ ןוא ןיה ןנעוואב

 ךרוד ָאטעג םעניילק ןטימ טקינייאראפ ןעוועג זיא ָאטעג עסיורג סָאד

 טייז ןייא ןופ ןניוצעג ךיז טָאה סָאוו ,קירב רענרעצליה רעקיקָאטשיײװצ א

 ,סאג ענרָאלכ ןופ טיירב רעצנאג רעד רעביא ,רערעדנא רעד זיב ענדָאלכ

 טימ ןראוטָארט יד זא יוזא ,קע ןרעדנא ןזיב סאגנזייא קע ןייא ןופ ה"ד
 רעשירא רעד וצ -- סאנ-ןטימ יד ןוא ָאטעג םוצ טרעהעגנ ןבָאה רעזייה יד

 םמיטשאב ןעוועג זיא סָאטעג עדייב טקינייאראפ טָאה סָאװ ,קירב יד ,טייז

 -ענ רעקראפ-רָאפ רעצנאנ רעד זיא ןגעקאד ,רעיינסופ עשידיי ראפ רָאנ

 .סאנ ענדָאלכ עשירא יד קידנדיינשרעביא ,סאגננזייא רעד סיואננעל ןעננאג

 רעד ךרוד ןטינשעגרעביא ןרָאװענ זיא סָאו ,סאגנזייא ןטייז עדייב ןופ

 ןענעז סָאװ ,ןרעיוט עכעלגעוואב ,ענרעזייא עסיורג ןעוועג ןענעז ,ענדָאלכ
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 ועװעג סע ווא יוזַא

 ןעו ;רעקראפ רעשירא רעד ןעגנאגעג זיא'ס ןעוו ,ןרָאװעג טכאמראפ
 ,ןרופ עייר עסיורג א טייז רעשידיי רעד ףיוא טלמאזעגנָא ןיוש ךיז טָאה'ס
 .טָאװ ,ןטנאיצילַאּפ עשידיי ןיוש ןבָאה ,א"א ,ןרעװַאר ,סעשקיר ,סעקשַארד
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 ןבעגערג יד
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 |ס "שי
 ַאמענ רעוועשראוו ןופ ןצענערג יד

 (פַאמע ןטשרע םעד טא)
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 וז ָא ק ר ו ט 4 ם ַא ײַא וי

 יד טקורעגרעביא ,ןשטייד יד ןופ ןכייצ א ףיוא ,ןרעיוט יד טנידאב ןבָאה

 םענופ טייצ רעד ףיוא טייז עשירא יד טכאמראפ ןוא ןרעיוט עכעלגעוואב

 ןופ גנעננייא יד ייב .ןיירא ןרעדנא ןיא ָאטענ ןייא ןופ ןדיי ןופ רעקרַאפ

 ןוא ןראדנאשז עשטייד עטנפאוװאב ןענאטשעג ןענעז ענדָאלכ ןטייז עדייב

 -ןפָאוװאב טשינ יד --- טייז רעשידיי רעד ףיוא ןוא ,טיילדײיצילַאּפ עשיליוּפ

 סע ןבָאה ייז ;טנעה יד ןיא סנקעטש ענעמונ טימ ,ייצילַאּפ עשידיי עט

 רעירא ןייק ךיז ןעמוקאבניירא טשינ ,הלילח ,לָאז ָאטעג ןיא זא ,ןטיהעג

 רעד ףיוא ןנירקרעבירא טשינ ךיז ןלָאז ןדיי זא ןוא שינעביולרעד א ןָא

 -ניירא טשינ לָאז ָאטעג ןיא זא ,טיהענּפָא ךיוא ןבָאה ייז .טייז רעשירַא

 .ןסע ןייק ןרעוו טלנומשעג

 ןענעז ,ָאטענ ןראפ טמיטשאב ןעוועג ןענעז סָאװ ,ןטקודָארּפ יד

 םעד וצ .עלעטש-רעפסנארט רעשטייד רעד ךרוד ןרָאװעג טריפעגניירא

 -ענקעווא סאציקוואטס רעד ףיוא ץאלּפ ןסיורנ א ףיוא ייז ןבָאה קעווצ

 יד ןעמענוצפיוא ןעניד טלָאזעג ןבָאה סָאװ ,ןעניזאנַאמ עקיזיר טלעטש

 סָאװ ,ןפָאטשיור ןֹוא תורוחס ךיוא יו ,ןטקודָארּפ עטמיטשאב ָאטעג ןראפ

 ןשטייד יד ןבָאה םעד טימ ,טייז רעשירא רעד ףיוא ָאטענ ןֹופ סיורא ןפראד

 -עלטסירק ןֹוא רעשידיי רעד ןשיוװצ טקאטנַאק םעד ןדיימסיוא טלָאװעג

 .טלעוו רעכ

 -וצ ןשטייד יד ןבָאה סאג יקוואטס ףיוא ץאלּפ רעפסנארט םעד וצ = |
 ןופ גײװצּפָא סלא ןניוצעג ךיז טָאה סָאװ ,עיניל-ןאב עלעיצעּפס א ןניוצעג

 ,ץאלּפ םעד ףיוא ןרָאפראפ טקעריד ןענעז ןנוצ-ןאב יד ,לאזקָאװ רעניצנאד
 ןבלעוו ןוֿפ ,"ץַאלּפנַאלשמוא , סלא ןעוועג םש הנוק רעטעּפש ךיז טָאה סָאװ
 -טיוט יד ןיא ךיילג ןרָאװעג טקישענקעווא ןענעז ןדיי רעטנזיוט רעטרעדנוה

 -ענ טנדרָאעגנייא בייהנָאי ןופ דלאב זיא קעווצ םעד וצ זא ,םינּפא ,ןרענאל

 -נאלשמוא םעד טימ .גנוטכירנייא-ןאב רעד טימ ץאלּפגאלשמוא רעד ןרָאוו

 ,א.ס ןופ ריציּפֶא רערעכעה א טריפעגנָא טָאה ןעניזַאגַאמ יד טימ ןוא ץאלּפ

 -עג ָאי אקווד רע טָאה ןטפעשעג םגה ,?ארשי אנוש רענעסיבראפ א ---

 .ןדיי טימ טכאמ

 -ענ טלננירעגנמורא זיא סָאװ ,ָאטעג רעוועשראוו םעד ןריפנייא ןכָאנ

 יד רעטעמ יירד ןופ רעיומ רעננאל-קידרעטעמאליק-ךצכא ןא טימ ןרָאוז

 סָאד ןריסלוּפ וצ ןביוהעננָא ןסאמ רעטקאּפמַָאק א ןיא םיא ןיא טָאה ,ךייה
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 ןע װעג סע זיא יוזַא

 ןטלאהעג ןבָאה סע .ןעגנוננידאב-ָאטענ עיינ יד וצ טסאּפענוצ ,ןבעל עשידיי

 ,דנאלשטייד ןופ ,ץניווָארּפ רעד ןֹופ סעּפורג-םיטילּפ עיינ ןעמוקוצ ןייא ןיא

 לָאמא סָאװ ןרָאװעג ןיא ָאטעג ןיא טפאשננע יד .ךיירטסע ןוא גיצנאד

 -עלק ןֹוא רענעלק ץלא ןרָאװעגנ זיא גנוזייּפשאב יד ;רעסערג ןוא רעסערג

 זיא רעטניוו ףיוא גנוצייהאב ןייק ,רעסערג -- רעגנוה ןוא טיונ יד ןוא רענ

 -יווירּפ קראטש ןייז טפראדעג ןיוש ןעמ טָאה וצרעד) ןעוועג טשינ ךיוא

 ןבָאה ןשטייד יד .(ץלָאה רעדָא ןליוק לסיבא ןעמוקאב וצ ידכ ,טריגעל

 -ראוו סָאד םורא יוזא ןטכינראפ ןוא ןרעגנוהוצסיוא ןיימ א טאהעג ייברעד

 עשראוו ןייק ןעמוקעגנָא ןענעז סע םיטילּפ רעמ סָאװ .םוטנדיי רעוועש

 סעלאה-סלדנאה יד ײב ָאטעג םעד םורא רעױמ יד

 ,ןענעדרָאוצנייא ייז תוריד ןוא רעזייה רעמ טרעדָאפענ ךיז ןכָאה סע ןוא

 םיא ןופ קידנעמענוצ ,טרעלעמשראפ רעמ ךָאנ ָאטעג סָאד ןשטייד יד ןבָאה

 ןעוועג .גנורעקלעפאב רעשירא רעד ייז קידנבענרעביא ןוא ןסאנ רעמ ץלא

 יינ א ףיוא רעיומ יד ןלעטשוצפיוא ןזיוואב םיוק טָאה ןעמ ןעוו ,ןלאפ

 רעדיו טכאמ רעשטייד רעד ןופ לעפאב א ןעמוקעגנָא זיא סע יוװ ,טרָא

 עסיוועג ןיא ,רעיומ יד ןלעטשוצרעביא ןוא ָאטעג סָאד ןרעלעמשראפ וצ

 ןביילב ןלעוו ָאד יצ ,ןפילשטנא טנָאקעג טשינ ץלא ךיז טָאה'מ ּוװ ,רעטרע

 -ךנע ןא וצ ןעמוק קידנענָאק טשינ ,ןעמ טָאה ,ןיינ יצ ,ןרעױמ-ָאטענ יד

 ןטָארד עקיכעטש ןופ גנומיוצראפ א טלעטשעגפיוא ,סולשאב ןקיטליג

 םענופ עיצאדיווקיל רעד ןופ בייהנא ןזיב ןבילבראפ יוזא ןיוש זיא'ס ןוא
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 וו ָא ק ר ו ט 4 ק ַא נ ָא ו

 -וװָאבישזג ןיב ענרָאלכ ןופ סאגנזייא לייט רעד :לשמל) ָאטעג רעוועשראוו

 .(ַא"א .ענלאמכָארק ,אננעש :טינשּבָא ,עקס

 טזוומעג ןבָאה ָאטעג םעד םורא ןרעיומ עגנאל-רעטעמאליק-18 יד

 ןלָאצ טזומעג טָאה טארנדיי רעד .טלעג שידיי ראפ ןרעוו טלעטשענפיוא

 ,טפאשלעזענ-יוב רעשישטייד א לאירעטאמ ןראפ ןוא טעברא רעד ראפ

 ןרעיומ עכיוה רעטעמ יירד ןלעטשוצפיוא עיסעצנָאק יד ןנירקענ טָאה סָאװ

 .ןרָאװעג טקניטעג ןענעז סָאװ ,(?גיצ ייווצ וצ טיירב רעד ןיא) לגיצ ןופ

 טימ ,זָאלג טקאהעצ טרעיומעננייא טימ טקידנעראפ ךיז ןבָאה ןרעיומ יד

 -עג-יוב יד .רעבירא ןענָאק טשינ ייז רעביא לָאז ןעמ ,ףיורא ףראש רעד

 רעד עכלעוו ,רעטעברא עשיליוּפ ךעלסילשסיוא ןעננודעגנ טָאה טפאשלעז

 עשטייד יד ןבָאה ?גיצ יד .ןזיּפשאב ןוא ןלָאצַאב טזומענ טָאה טארנדיי

 טלעטשענגוצ טזומעג טָאה סָאד .טפיוקעג טשינ ,הלילח ,ךיוא רעמענרעטנוא

 ךרוד ןרָאװעגנ טרעטשעצ ןענעז סָאװ ,רעזייה יד ןופ טארנדיי ןכרוד ןרעוו

 יד ןקידנעראפ וצ זָאלג סָאד ךיוא .גננורידראבמָאב רעד תעשב ןשטייד יד

 טארנדיי רעד טָאה קעווצ םעד וצ .ןלעטשוצ טזומעג ןדיי ןבָאה ןרעיומ

 -עג טָאה גנורעקלעפאב יד עכלעוו ,רעשעלפ ןופ גנולמאז א טריזינאגרָא

 -נדיי םעד טָאה טעברא עקיזָאד יד .ןלעטשוצ טייצ עטמיטשאב א ֹוצ טזומ

 -ראוו םענופ ננורעקלעפאב יד עכלעוו ,סעטָאלז ןענָאילימ טסָאקענּפָא טאר

 .ןרעייטש ענעדישראפ ןופ םרָאפ ןיא ןלָאצנייא טזומעג טָאה ָאטעג דעוועש
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 "גנונעדרָא עיינ, יד
 -צנעג ןוא ןרָאװעג טכאמראפ שיטעמרעה זיא ָאטענ סָאד רעדייא ךָאנ

 םיא ןיא ךיז טָאה ,טלעוו רעכעלרעסיוא רעד ןֹופ ןרָאװעג ןטינשענּפָא ךעל

 -נידאב ענעפאשעגיינ יד וצ טסאּפענוצ ,ןבעל קיטראננייא ןא טרימרָאפ

 ןיא קריצאבניווו ןשידיי ןראפ ראסימָאק םענופ גנונעדרָאראפ יד) .ןעגנונ

 ןכרוד זיא 1941 רעבָאטקָא ןטס23 םענופ ,דלאווסרעוא ר"ד ,עשראוו

 טכאמעג טנאקאב ,ווָאקאינרעשט םאדא .שזניא ,טארנדיי םענופ רעציזרָאפ

 רעד ןיא .1941 רעבמעווָאנ ןטס28 םעד טשרע טייקכעלטנפע רעד ןרָאװעג

 ןעננורעדנע-ץענערנ , יד ןנעװו טדערעג ןדיישאב טרעוו גנוכאמטנאקאב

 שדוח םעד ןופ ךשמ ןיא ןעמ טָאה תועמשמ ."קריצאבניווו ןשידיי םענופ

 .(.הריזנ עיינ יד ןעײרשוצּפָא טפָאהעג ץלא ןוא ןעגנולדנאהרעטנוא טריפעג

 -ענ טָאה ,דלאווסרעוא ר"ד ,ָאטענ רעוועשראוו ןראפ ראסימַאק רעד

 ןטכאמלופ עטסטיירב יד ווָאקאינרעשט םַאדַא ןטסעטלענעדוי םעד ןבענ

 יד טריפענסיוא שיטקאפ טָאה טארנדיי רעד ןוא רעטסיימרענריב סלא

 -ימדא ןטנייווצראפ טיירב א טימ ,ננוטלאווראפ-טסבלעז א ןֹופ סעיצקנופ

 ,טסָאּפ ,יײצילָאּפ רענענייא ,הסיפת רענעגייא ןַא טימ ,טַארַאּפַא ןוויטארטסינ

 .רענטרענ-רעדניק ןוא ןסרוק ,לוש-רעקרעווטנאה ,ןקייטּכא ,ןזעו-לָאטיּפש

 טייקמאזקרעמפיוא רעלעיצעּפס טימ ןרָאװעג ןעקנַָאשאב ןענעז עטצעל ידי

 -ישזנ) רעזייה ןופ תוברוח יד ףיוא .ווָאקאינרעשט ןטסעטלענעדוי םעד דצמ

 יילרעלא טימ ךעלדנטרעג ןעיובסיוא ןסייהעג רע טָאה (יקוועלאנ ,עקסווָאב

 ןוא ןעגנולייווראפ ייז ראפ טריזינאנרא ;רעדניק ראפ ןעגנוטכירנייא-ליּפש

 -ישראפ טימ ןטערטפיוא ןיילא ןנעלפ רעדניק יד עכלעוו ףיוא ,ןטרעצנָאק

 ,ןרעמונ עשיטסאנמינ-שימטיר טימ -- ךעלכעזטּפוה ןוא סענעצס ענעד
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 וזָא ק ר ו ט סם ַא נָא ו

 -םיוא ךיוא טגעלפ סע .ּפָאקנעצאּפש אנער רעטינעג רעד ךרוד טריפעגנָא

 רעטנוא ,יײצילָאּפ רעשידיי רעד ןופ רעטסעקרָא רעד רעדניק יד ראפ ןטערט

 םורא טייצ א ןיא זיא רע) קעשַאטַאק רעקיזומ ןטנאקאב ןופ גנוריפנָא רעד

 ןיא ךיז ןטלאהאבסיוא ןייז תעב ?ייוו ,ןשטייד יד ךרוד ןרָאװעג ןפָאשרעד

 א ןופ לָאר יד טליּפשעג רע טָאה ,ןריּפאּפ עכעלטסירק ףיוא גרעבמעל

 ןַא .ס.ס יד ייב רעטסעקרָא ןשטייד א טימ טריפעגנָא ןוא "שטיודסקלָאפ ,

 טנעקרעד ָאטעג רעוועשראוו ןיא עיצאטיזיו א תעב טָאה ריציפָא-,ס.ס

 א ןיא ,קַאיװַאּפ ןיא טצעזעגניירא ןוא טריטסערא ףכית םיא ,ןקעשַאטַאק

 .(ןרָאװעג ןסָאשרעד טרָאד רע זיא םורא טייצ

 ןרעוו טנַאמרעד זומ ,רענטרעג-רעדניק יד ןגעוו ןיוש ןדער רימ ביוא

 ץנאג ןיא טריפעג טָאה ?סָאטנעצ , רעד סָאו ,טעברא עראברעדננוו יד

 -גייווצראפטיירב רעד .ָאטעג רעוועשראוו ןיא -- טּפיוהרעביא ןוא ןליוּפ

 טָאה ןאמרעב ףלָאדא ר"ד רעטייל ןכעלדימרעדמוא ןטימ טאראּפא רעט

 -ניירא וליפא ןוא רעזייה-םימותי ,ןעמייה-רעדניק עקילדנעצ טריזינאגרַא

 -עג טעדנירגעג ןענעז ףיוה ןדעי ןיא .ןטעטימָאקדזיוה יד ןיא ןעגנורדעג

 םענעבעגעג םענופ רעדניק יד ּוװ ,?ןעלקניוו ,-רעדניק ענעפורעג יוזא ןרָאװ

 -ָארּפ עלעיצעּפס ןוא ּפוז א ןעמוקאב ,ןעמעראוורעד טנָאקעג ךיז ןבָאה זיוה

 טריפעג ןנעלפ ןשטנעמ עטריציפילַאװק ןופ גנוטייל רעד רעטנוא ;ןטקוד

 -נוא ןייז ןגעלפ רעדניק יד .ןליּפש ןוא ןרָאכ ,קיטסאנמיג ,סעיצקע?ל ןרעוו

 -- ךאזטּפיוה יד סָאו ןוא ,טכיזפיוא רעשיניצידעמ רעקידרדסכ רעט

 ןופ ןגרָאז עכעלגעט-גָאט יד ןופ ןסיײרוצּפָא ךיז טייקכעלנעמ א טאהעגנ

 רֶאֹּפ א רעדניק ןופ הביבס א ןיא ןעגנערבראפ ןוא עמאמ-עטאט ערעייז

 .תונאד יילרעלא ןופ טייוו ,העש

 -רעדניק יד ךיוא יו ,ןעמייה ןוא ןליזא ,ןטאנרעטניא-רעדניק יד

 א ףיוא ןענאטשעג ןענעז ,ווָאפעזוי ןיא ןוא ןישעזדעימ ןיא סמוירָאטַאנַאס

 -עג ייז זיא ?סָאטנעצ , ןופ טייקמאזקרעמפיוא עצנאנ .יד ןוא ָאווינ ןכיוה

 טנדרָאעגנייא טוג א טאהעג ןבָאה רעדניק עוויטקעפעד יד .ןרָאװעג טקנעש

 .סיל ןמלק רעטכיד םענופ גנוטייל רעד רעטנוא ,קצָאװטָא ןיא םוירָאטַאנַאס

 קַאשטרָאק שונַאי ןופ גנוטייל רעד רעטנוא עשראוו ןיא זיוה-םימותי סָאד

 ,שירא ןרָאװעג זיא סָאװ ,סאג ענלאמכָארק ןֹופ ןרָאװעג ןגנָארטעגרעביא זיא
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 ןעװעג סע זיא יוזַא

 סָאד ןרידיווקיל ןזיב ןבילבראפ ןיוש זיא'ס ּוװ ,18 אננעיש רעד ףיוא
 .ָאטעג עניילק

 םייה יד ןעוועג ךיוא זיא םימותי-רעדניק ראפ טלאטשנא-רעטסומ א
 טלאטשנא רעקיזָאד רעד .אנלעשזד ףיוא (ןליוו רעטוג) ?אלָאװ ארבָאד
 ןשטנעמיטאווירּפ עּפורג רענילק א ךרוד ןרָאװעג ןטלאהענסיוא זיא
 רעטעברא-ןטשרעב רענעזעוועג א ;ווָאנראט ןֹופ ץייוו לימע טימ שארב
 יא ,ןטייקיאעפ עכעלנעוועגרעסיוא ענייז קנאדא רע טָאה ,ווָאנראט ןיא
 ןרָאװעג זיא רע ;ערעיראק עלענשדץילב א טכאמענ ,עיגרענע ןוא וויטאיצינ
 ןעמ יו ,ןוא ,ןלױּפ ץנאג ןיא עיצקודָארּפ רעקיזָאד רעד ןופ טּפיוה רעד
 ךיז טָאה ץייוו ."רעכאמ-ןטשרעב יד ןֹופ גינעק רעד, :ןפורעג םיא טָאה
 סָאװ ,עטשרע יד ןופ ןעוועג זיא ןוא לַאטיּפַאק-ןענָאילימ א ןברָאוװרעד
 טייקכעלגעמ א ןבעגעג ןוא "ןּפָאש ,-ןטשרעב יד ןופ ץענ א ןפאשעג ןבָאה
 ןופ עיצאדיווקיל רעד זיב "ןטלאהוצסיוא, רעטעברא עשידיי רעטנזיוט
 .םוטנדיי ןשילוּפ

 טָאה ןעמ .סעדנעגעל ָאטעג ןיא ןעגנאגעגמורא ןענעז ןצייוו ןגעוו
 -ניווו רעקידנעטש ןייז) עשראוו ןייק ןעמוק טנעלפ רע ןעוו זא ,טלייצרעד
 ףיוא ןוא סטכער ףיוא טלעג ןלייט רע טנעלפ ,(ווָאנרַאט ןעוועג זיא טרָא
 -יטשרעטנוא ןא ןגָאזּפָא ןצימע לָאז ץייוו זא ,קאפ א ןעוועג טשינ ;סקניל
 רימ זיא ןעמָאנ ןייז רָאנ ,ךעלנעזרעּפ טנעקעג טשינ ןצייוו בָאה ךיא .גנוצ
 ןייק ןעוועלאשז טשינ טנעלּפ רע זא ,ךיוא סייוו ךיא .טנאקאב גונעג ןעוועג
 רע טָאה טלענ סעמוס עסיורג .טעברא רעשידרערעטנוא רעד ראפ טלענ
 -ןא-םימותי םעד ראפ ."טניָאשזד , רעוועשראוו םעד טגרָאבעגסױא ךיוא
 טשינ ןוא עטַאט רעתמא ןא יװ ןעוועג רע זיא ?ַאלָאװ ארבָאד , טלאטש
 ,טרענרעד ןרעו ןטסעבמא יװ ןלָאז רעדניק יד ,טלעג ןייק טעוועלאשזעג
 .ןגיוצרעד ןוא טדיילקעג

 טרעהעג ,ןצייוו רעפיוא ,טָאה "ַאלָאװ ארבָאד , ןֹופ טַאנָארטַאּפ םוצ
 ,(וָאקאינרעשט םאדא ןופ יורפ יד) ווָאקַאינרעשט איצילעפ ר"ד יורפ
 .א"א ,רעואמ דוד ,(טאקָאװדא ןטנאקאב םענופ יורפ יד) טרעסניפ יורפ

 רעוועשראוו םענופ רעדניק יד ראפ טעבראעג טָאה ךעלדימרעדמוא
 ראפ ןבעגענקעווא טייצ עצנאג ריא טָאה יז ;וָאקאינרעשט ר"ד יורפ ָאטעג
 ידכ ,ץלא ןוטעג ןוא ייז ראפ טגרָאזעג ,רעדניק עשידיי עטזָאלרָאװראפ יד
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 וו ָא ק ר ו סט  ק ַא נָא וי

 -מאזראפ ףיוא ןטערטסיורא דימת טנעלפ יז ;בצמ רעייז ןרעסעבראפ וצ

 -געמראפ יד ןופ ןסיוועג םוצ טרילעּפא ,ןעננוטלאטשנאראפ ןוא ןעננול

 ןשידיי םענופ טסניד ןיא ךיז ןלעטש וצ ייז ןפורעג ןוא רעניווונייא עכעל

 א .קלָאפ רעזדנוא ןופ טפנוקוצ יד ןענעז סָאװ ,יד ןֹופ טסניד ןיא ,דניק

 סָאװ ,רענּפעג םהרבא ןכעלסענראפמוא ןיא ןענופעג יז טָאה ףליה עקראטש

 ןצנאנ ןייז טָאה רענּפענ ,טמא-סננוריטנאיווָארּפ ןופ שארב ןענאטשענ זיא

 .רעדניק עשידיי יד תבוטל טנאּפשעגנייא טמא-סגנוגרָאזרַאפ ןופ טַארַאּפָא

 ,דניק ןשידיי ןראפ עיצקא ןא טרינאּפָארּפ טָאה "סָאטנעצ , ןעוו

 רעבמעווָאנ שדוח ןיא זיא ,"!דניק ןשידיי ןראפ ץלא , גנוזָאל רעד רעטנוא

 רעד ןופ ןעמאר יד ןיא ."דניק ןראפ שדוח, א ןעוועג טרעלקרעד 1941
 טמא-עיצאזיווָארּפַא ןכרוד זיולב ןרָאװעג טלמאזעג זיא עיצקא רעקיזָאד

 עמוס עקיזיר א -- טייצ רענעי וצ) סעטָאלז טנזיוט טרעדנוהיירד רעביא

 -ָארּפא ןיא ןיא סָאװ ,טנזיוט קיצכעז ןוא ףניפ טרעדנוה יד רעסיוא ,(טלעג

 עטאווירּפ ךרוד "דניק ןראפ שדוח , ןפיוא ןסָאלפעננייא טמא-עיצאזיוו

 עיצקא רעד ראפ טלענ בור סָאד זא ,זיא טנאסערעטניא ,ןעגנולמאז-טלעג

 רעשידיי רעוועשראוו רעצנאג רעד ייב ןעגנולמאז-ןשַארג יד ןופ טמַאטש

 | : .גנורעקלעפאב

 רעד תבוטל עיצקא עסיורנ א ןרָאװעגנ טריזינאנרא ךיוא ןזיא סע

 ןטלאהכרוד ןזומ רעדירב ערעזדנוא ,, :גנוזָאל רעד רעטנוא ,"ףליהרעטניוו ,

 ךָאוװו-הכונח רעד ןיא ןלאפענסיוא זיא עיצקא עקיזָאד יד ."רעטניוו םעד

 "ףליהניילא רעלאיצַאס , רעד ךרוד םאזניימעג ןרָאװעג טריפעג ןיא ןוא

 לאז-רעטאעט ןסיורג ןיא זיא 1941 רענמעצעד ןט7 םעד .טארנדיי םעד ןוא

 -ָארּפ זיא סע רעכלעוו ףיוא ,עימעדאקא ןא ןרָאװעג טרישזנארא "אנימעפ ,

 רעציזרָאפ רעד טָאה עימעדאקא יד טנפעעג .עיצקא יד ןרָאװעג טרימאלק

 -עש וואלסינַאטס .שזניא ,"ףליהרעטניוו , רעד ןופ טעטימָאקטּכױה םענופ

 םעד טימ ןוא עיצקא רעקיזָאד רעד ןופ טייקיטכיוו רעד ןגעוו .יקסוועשער

 טעברא רעד וצ ןריזיליבַאמ ךיז לָאז טפאשלעזעג עשידיי עצנאג יד זא ,ףור

 -נאסקעלא ,ןאמרעטיג קחצי .ריד טדערעג ןבָאה ,ףליהרעטניוו רעד תבוטל

 םאדא .שזניא רעטסעטלענעדוי רעד ןוא רעּפיש קחצי ד"ד ,ךָאלב רעד

 רעד ןטערטענסיורא ןענעז לייט רעלעיציפָא-טשינ רעד ןיא .וװָאקאינרעשט

 -ףאווק-ךיירטש רעד ,סישיוייּפ .ּפָארּפ ןופ גנוטייל רעד רעטנוא "ריש , רָאכ

 'י
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 ןעװעג סע זיא יווַא

 דלעפנעמולב ַאנַאיד ,(יקסָאקַארק ןוא יקסונרינ ,רעסקָאב ,רעסעמ) טעט

 ,גרעבמַאס קיזייא ןוא

 רעד טעמדיוועג ןעוועג ןענעז ָאטענ ןיא ןעגנורעייפ-הכונח עלא

 -ער ןרָאװעג טריזינאנרַא ןענעז'ס .עיצקא רעד ראפ עדנאנאּפָארּפ רעטיירב

 .ןעגנולמאז-טלעג ןוא ןעננולמַאזרַאפ ,עיצקא רעד ןֹופ טיידאב ןגעוו ןטארעפ

 א ןענופעגנ טָאה עיצקא-"ףליהרעטניוו , רעד ןופ גנורימאלקָארּפ יד

 ,טפאשלעזעג רעשידיי רעד ןופ ןסאמ עטסטיירב יד ייב גנאלקּפָא ןקירעהעג

 .ןטעטימַאקדזיוה יד ייב --- טּפיוהרעביא

 -ענ ָאטעג ןיא סעיצקא עלא ןיא טָאה לָאר עראבצאשּפָא טשינ א

 רעד רעטנוא ףליהניילא רעד ייב ?ןעננולמאז-טלענ ראפ טמא, רעד טריפ

 .יקסניבָארַאטס .ל? ןקיטכיט ןֹופ גנוריפנָא

 עזאב רעד ףיוא ןרָאװעג טיובעג זיא גנולמאז-טלעג ראפ טמא רעד
 ךיוא ןיא סָאװ ,גנורעקלעפאב רעשידיי רעד ןופ ננורעייטשאבניילא ןופ

 .ףליהניילא רעשידיי רעד ןופ ןטפנוקנייא יד ןופ דוסי-טּפיוה רעד ןעוועג

 סָאװ ,טיונ רעסיורג רעד ןוא ןעננוננידאב-ָאטעגנ יד ראפ שיטסירעטקאראכ

 יּפָאשדוח יד ייב ץנעדנעט-גנורענעלקראפ יד זיא ,ןסקאוועג ריא ןיא זיא

 :ןפַארטאב ןעגנורעייטשייב יד ןבָאה לשמל יוזא .רעדילנטימ יד ןופ ןלָאצ

 .לז 1928,4/0.080 -- -- -- -- 1940 ינוי שדוח ןיא

 "7 116,488,68 --- --- יד -- 1940 ילי 7? :

 "7 97,4960.8/ -- -- -- 1940 טסוניוא 7? 4

 "7 88.661,60 --- 1940 רעבמעטּכעס 7? 7

 " ף70.016,6/ ------ = 1940 רעבָאטקָא ? י

 "7 68898894 -- -- 1940 רעבמעווָאנ ? 7

 7? 69.01929 -- -- 1940 רעבמעצעד 7? 4

 7 61,2828218 -- -- -- 1941 ראונאי 7? :

 8090 עַצנאג ףיוא רעבמעצעד זיב ינוי ןֹופ תוסנכה יד ןופ ןלאפ סָאד

 ןֹופ סעיצוטיטסניא יד םיזירק ןלעיסנאניפ ןסיורג אראפ סָאװ ,טלוב טגָאז

 טזומעג ָאזלא טָאה ןעמ .טבעלענרעביא ןבָאה ףליהניילא רעשידיי רעד

 ןקעד ןִצ זיא סע יו ידכ ,סעיצקא-טלעג עקילָאמנייא עלעיצעּפס ןריפכרוד

 .ש שש | .טעשזדוב םעד

 טָאה רעייטשייב ןכעלטפאשלעזעג םעד ןופ גנורענעלקראפ רעד וצ
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 וו ָא ק ר ו ט / סַא 2 ַא ו

 ןופ גנורעקלעפאב רעשידיי רעד ףיוא ןגיילפיורא סָאד ןעוועג םרוג ךס א

 וצ ידכ ,טריפעגנייא טָאה טארנדיי רעד עכלעוו ,ןרעייטש עקיזיר יד ָאטעג

 טגיילעגפיורא ןשטייד יד ךרוד ןענעז סָאװ ,סעיצובירטנַאק עלא יד ןקעד

 | .טארנדיי ןפיוא ןרָאװעג

 עכעלגעמראפ רעמ יד וצ ןעמוקנָא רעדיוװ טזומעג ָאזלא טָאה ןעמ

 ןופ עיצקא רעד ראפ ?ייטנא ןרעסערג ןיא ןריסערעטניאראפ ייז ןוא ןדיי

 ןרעייטש עיינ ץלא טראוורעד טָאה סָאװ ,גנורעקלעפאב יד ."ףליהרעטניוו;

 ראפ ןרעייטשאב ליפוצ טנָאקעג טשינ ןיוש ךיז טָאה ,טארנדיי םעד דצמ

 ןכָאװ ייווצ יד ןופ ךשמ ןיא ןעננולעג זיא ךָאד .סעיצקא עקיליוויירפ יד

 19.897.98 ןופ עמופס א ןביולקוצפיונוצ עיצקא-ףליהרעטניוו רעד ןופ

 -אב ןבָאה 1941 ראונאי שדוח ןראפ ןעננולמאז עניימענלא יד .סעטָאלז

 :לסילש ןקידנגלַאפ טיול ,ןדלינ 108.820,58 ןפָארט

 .7ז 61.898818// -- = == 2 -- -- ןעגנולָאצּפָאשדוח עקידנעטש

 "? 18.897.98 --- = == = יש ףליהרעטניוו ראפ עיצקא רעד ןופ

 "/ 484/898 = --- == היש הי יש יע שש עיצקא-עקשוּפ

 "2 6:88040 -- -- -- ןעגנוטלַאטשנַארַאפ עשיטסיטרא ןֹופ תוסנכה

 7 6.91489 (רעזייהעפאק ןוא ןענארָאטסער ןופ) ןרעייטש-עיצמוסנָאק

 "2" 1.808090 -- םיריױטקָאד עקידנדיילטיונ ראפ םיר"ד ןופ ןעננולמאז

 "2 84098220/ -- -- יי = 2 שב סעיצקא עניילק ענעדישראפ

 " 0:1422-- הי == הי חח יש יע יא יע גנולמאז-ןלאירעטַאמ

 -םישובלמ ןופ טמא םעד ךרוד ןרָאװעג טריזינאגרָא ךיוא זיא סע

 ייוצ -- 1941 ראונאי שדוח ןיא זיולב ףליהניילא רעד ייב ןעננולמאז

 ךיילג זיא סָאװ ,םישובלמ קיטש קיצניינ ןוא טכא טרעדנוה סקעז טנזיוט

 ,םיטילּפ עטסמירָא יד ןשיווצ ןרָאװעג טלייטעגנרעדנאנופ

 ןעמוקעגנָא ָאטעג רעוועשראוו ןיא ןענעז 1941 ראונאי שדוח ןיא

 ןרָאװעג ןענעז סָאװ ,עשראוו םורא ךעלטעטש יד ןופ םיטילּפ ןטסרעממא

 ָאטעג ןיא ןרָאװעג טריפעגניירא ןענעז ןשטנעמ עכעלקילנמוא יד .ןיירנדיי

 ןבָאה םיטילּפ עיינ יד ןשיווצ .טעקאנ טעמכ ןוא סעוורָאב ,דמעה ןייא ןיא

 עשידיי יד טָאה .עקנארק ןוא עטרעגנוהעגסיוא ,רעדניק ךס א ןענופעג ךיז

 ןוא (ןליזא) ןטקנוּפ-םיטילּפ עיינ יד ראפ ןטאנָארטאּפ ןפאשעג ףליהניילא

 -מאז א וצ ,ןעגנולמאז עקירעביא יד ןופ קיגנעהּפָאמוא ,ןטערטענוצ זיא'מ
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 ועטעג סע זיא יוזַא

 רעדעי ."ּפוז רעלעט , ענעפורעג יוזא יד ןוא ןטקודָארּכ ענעקורט ןופ גנול

 רָאנ ,ןכיק ערעזדנוא ןיא ןסענענ טשינ טָאה סָאװ ,רעניווונייא רעשידיי

 רעלעט א ןעקנעשקעווא גָאט ןדעי טזומענ טָאה ,ךיק ענענייא ןא טריפעג

 סרעלעט 12,684 ןרָאװענ טלמאזענ זיא םורא יוזא .םיטילּפ יד ראפ ּפוז

 -ימָאקזיוה ןדעי ןופ רעייטשרָאפ א ךרוד ןרָאװעג טלייטעג זיא סָאװ ,ּפוז

 ןסָאנעג ןיוש ןבָאה סָאוו ,םיטילּפ יד ןֹופ גנוזייּפשאב רעד רעסיוא ,טעט

 ןכיק-"זָאט, ,'סָאטנעצ , ןיא ןכיק-רעדניק יד ןופ ןוא ןכיק ערעזדנוא ןופ

 ,ןכיק עכלעזא 212 טאהענ ןבָאה ןטעטימָאקזיוה יד .ןעמייהרעדניק ןוא

 .ענעמוקענוצ-יינ יד טזייּפשאב ןבָאה סָאװ

 ןרעדניל וצ ,ןפלעה וצ ןעננוננערטשנָא עלא יד ףיוא טקוקעג טשינ

 -עפעשאב ענעפלאהאבמוא ,עזָאלרעװ ןענעז ,דניק ןשידיי םענופ טיונ יד

 .ָאטעג רעוועשראוו ןיא ןברָאטשעגסיױא זייוונסאמ ןשינ

 לא , א
26 

 יטסירק יד ןוא ןרָאװעג טכאמראפ שיטעמרעה זיא ָאטעג סָאד ןעוו

 ּױד ןכַָאה ,ןטערטאב טרָאטענ טשינ ָאטענ ןופ ןצענערג יד ןיוש ןבָאה

 יד ןיא סנטסָאּפ עטונ ערעייז ןזָאלראפ טזומענ רעטכעווזיוה עכעלטסירק

 -ענ טשינ גנאל טרָאד ןיוש ייז ןבָאה ןעניווו .ָאטענ ןשידיי םענופ רעזייח

 ,ןשינעביולרעד עלעיצעּפס קידנבָאה ,ןעמוקעגניהא רָאנ ןענעז ייז ;טרָאט

 -ראפ וצ ןעננולעג טציא זיב ייז זיא סע ביוא .טעברא גָאט ןצנאג א ףיוא

 -נאדראפ ֹוצ טאהעג סע ייז ןבָאה ,ָאטעג ןיא "סעיציזָאּפ , ערעייז ןטלאה

 ןעוועג זיא סָאו ,(ןטארקָאמעד-ןטסירק) ןייאראפ ןשיקעדאכ רעייז ןעק

 ...ןשטייד יד ייב ןעזענ טונ רעייז

 ןבָאה רעטכעוװטכאנ ןוא רעטכעווזיוה ןופ רעטרע עטיירפאב יד

 !ןדיי ייב ךאפ רעיינ א) רעטכעוו-טכאנ ןוא דזיוה עשידיי ןעמונעגרעביא
 ןיא רעטכעווזיוה א ןייז וצ טכער ןייק טאהעג טשינ דיי א טָאה גירק ןזיב

 רעטכעווזיוה רעשיטימעסיטנא רעד טָאה "טמאנרע , אזא וצ .עשראוו

 רעטכעווזיוה ענערָאװעגײינ יד ןשיווצ .(ןדיי ןייק טזָאלרעד טשינ ןייאראפ

 -ראוו ןיא ץנעגילעטניא רעשידיי רעד ןופ ןשטנעמ ליפ ןענופעג ךיז ןבָאה

 סע .המודכו .ןןרעינישזניא ,ןטאקָאװדא ,רעקיזומ ,רערעל ,לשמל ,יוװ ,עש

 סָאװ ,רערעק-ןסאנ עשידיי ןופ עדאנירב א ןרָאװעג טריזינאגרָא ךיוא זיא
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 ןעװעג סע זיא יווַא

 טָאה ייז ןשיווצ ךיוא ;ןסאנ יד טקיניירעג ןוא גָאטראפ ןדעי סיורא ןענעז

 בור'ס ,ץנעגילעטניא רעשידיי רעד ןופ רעייטשרָאפ ךס א ןפָארטענ ןעמ

 גירק ןראפ ןיא סָאוװ ,רערעקנעמיוק עשידיי ןעוועג ךיוא ןענעז סע ,רערעל

 .ראבזָאלרעד טשינ ןדיי ראפ עשראוו ןיא ןעוועג

 יד ןרָאװעג ָאטעג םענופ רעניווונייא יד ראפ זיא גָאלּכ עטסערג יד

 ןשטייד יד .ןסאג יד ףיוא ךיוא רָאנ ,תֹוריד יד ןיא רָאנ טשינ ,טפאשננע

 -עננייא יוזא טייקכעלטקניּפ ןוא טייקטריניפאר רעצנאנ רעד טימ ןבָאה

 -ןא רעד וצ ןיב סאנ רענעגעלענילעלאראּפ ןייא ןופ זא ,ָאטעג סָאד טנדרַא

 יד ןופ ,לשמל .לסענ לָאמש ןייא ךרוד ןייגכרוד טזומענ ןעמ טָאה ,רערעד

 -אקשישטנארפ ,סעקוועלאנ ,יקוואטס ,עקסנילַאװ ,עיוואּפ ,ענלעשזד ןסאג

 רעד ףיוא -- ןסאג עקימורא יד ןוא עקסרעיאטנעיווש ,עקסווָאנארומ ,רענ

 סָאװ ,סאנ-עקצילעמראק רעד ךרוד ןייגכרוד טזומעג ןעמ טָאה ,סאנ-אנשעל

 טפראדעג טָאה'מ זא ,לָאמש יוזא ןעוועג עיפילאוואנ ןֹופ קידנבייהנָא ,זיא

 -ןסאמ ןקיזיר ןכרוד ןגירקכרוד ךיז ןענָאק וצ ידכ ,טירט לטרעפ וצ ןלעטש

 ָאטעג ןופ ּפַאטע ןטצעל םעניא ןעוועג ןיא סָאד .ןשטנעמ ןופ גנארדעג

 קירעהעג יו ןשטייד יד עקאט ןבָאה סָאד .סאג-סגנאגכרוד עקיצנייא יד

 עשטייד ןרָאפנָא ןגעלפ טייצ-נַאטימ רעגייזא ייווצ טקנוּפ .טצונעגסיוא

 -עג ןענעז סָאװ ,ןשטייד עטרימרָאפינוא טימ טּפוטשעגנָא ,ןענישאמ-טסאל

 סנזייא טימ ןעזראפ ןעוועג ןענעז ןוא קַאיוװַאּפ ןֹופ גנוטכיר רעד ןֹופ ןעמוק

 ,סאנ עקצילעמראק ןופ לייט רעלָאמש רעד ןיא קידנרָאפניירא ,סנקעטש ןוא
 יד רעביא ןדיי עקידנעיינייבראפ יד ןגָאלש וצ ןביוהעגנָא יוזא ייז ןבָאה

 רעד עקאט ןיא .עטעדנווװראפ רעווש ןעוועג ןענעז גָאט ןדעי זא ,ּפעק

 עקצילעמראק רעד ףיוא ןברָאטשעגסיױא יו ןהעש עקיזָאד יד ןיא רעקראפ
 -ענסיוא ןבָאה ,"טעברא, ןָא ייז טזָאל'מ ןא קידנעעז ,ןשטייד יד .סאג

 .טעברא "עכעלרעטיר ; רעייז ןוטעג רעמייוו ןוא ןהעש ערעדנא ןבילק
 40 אנשעל ןופ ףיוה-ראזאב ןכרוד גנאנכרוד א ןרָאװעג טכאמעג זיא

 עלא לייוו ,גנארדעגנ אזא ןרָאװעג דלאב זיא טרָאד ,29 עיּפילָאװאנ ףיוא
 רעווש רעדיוו זיא'ס זא ,סאנ עקצילעמראק יד ןדיימסיוא טלָאװעג ןבָאה
 זיא פעלק עשטייד ראפ ראפעג יד ביוא ןֹוא .ןעמוקאבוצכרוד ךיז ןעוועג
 סע .סופיט --- ראפעג רעדנַא ןַא ןעמווושעגסיורא ָאד זיא ,ןלאפעגּפָא ָאד
 רעביא ,ןכש ןקידנעייגייבראפ ןטימ ךיז ןסיוטשוצנָא הנכס א ןעוועג זיא
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 וו ָאק ר ו ט סא נָא יו

 טריצאּפשמורא ןבָאה סע ןכלעוו

 "יראב רעדעי ייב .זייל סעראמכ

 "עג ןגָארטעגרעביא ייז ןענעז גנור

 .ןטייוצ ןפיוא םענייא ןופ ןרָאװ

 -ראפ ןוא סרעפיוקראפ יד רעקיוא

 ןעועג ןענעז סָאו ,סנירעפיוק

 עננאל ייוצ ןיא טלעטשענסיוא

 ןוא סעקדוב ערעייז ייב ןעייר

 טלמיוועג טרָאד טָאה ,ךעלשיוק

 "ניז, ,רעמזעלק ,טיילעמירָא ןופ

 ,סרעלטעב ,סרעכאמנצנוק ,"םרעג

 טשינ רעייגייבראפ ןייק ןבָאה סָאװ

 ןעגנאלק יד רעטנוא .טזָאלעגכרוד

 יד ייב ןוא גנאזעג ןוא קיזומ ןופ

 סענעדיייקראמ יד ןופ ןעיירשעג

 "םיוא ךיז ןבָאה סרעפיוקראפ ןוא  ןיורב ןבאכ רעדניק עקירעגנוה
 טימ ןעמיטש-רעלטעב יד טשימעג (ךייר אליפאעט ןופ גנונעכייצ)

 תונמחר (סטָאה) ץָאה , ערעייז

 ץקנעש ,(רעצרעה) ָאצראה עשידיי תונמחר ץָאה ,(רעדניק) ָאדניק עשידיי

 ,ענעטילעג ןופ ןדלאוועג יד טימ ןעמאזוצ ..."טיורב עלָאקיטש א (טקנעש)

 ,טנעה יד ןופ גראוו-ןסע טימ ךעלקעּפ ןסירעגנסיורא טָאה ןעמ עכלעוו ייב

 ןעמ עכלעוו ,"ןטסילאיצעּפס , ןעוװעג ןענעז םעד ףיוא .ךעלשיוק יד ןופ

 יד ."סרעּפאכ , ןפורעגנָא טָאה

 ןעוועג ןענעז "סרעּפאכ , עקיזָאד

 ,"טעברא, רעייז ןיא טינעג יוזא

 טָאה רענעטילעג רעד רעדייא זא

 טָאה ,ןקוקוצמורא ךיז ןזיוואב

 -נולשעגנייא "רעּפאכ , רעד ןיוש

 ןגעלפ "סרעּפאכ , יד .ןסע סָאד ןעג

 ןפיוא רָאנ ,ןפיולטנא טשינרָאג

 !פוטשנירא ל?לענשציל ב- ,טרָא

 ..."תוומחר ץָאה,
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 ןעװעג סע זיוא יווַא

 דע טָאה ,ןייז קסּפ םייקמ טשינ רעּפאכ אזא לָאז'מ יו ,ליֹומ ןיא ןסע סָאד

 בור'ס ןענאטשאב ןענעז "סרעּפאכ , יד .ןבענענקירוצ טשינ ןיוש ןסע סָאד

 -ךיימ ןוא ךעלגניי עטיירג םעלא ףיוא ,עטרעגנוהענסיוא ,ענעסירענּפָא ןופ

 : ןטלאטשעג רעדניק עטרעגווהעגסיוט

 (ךייר אליפאעט ןופ גנונעביײצ)

 -רעד  וצ יבא ,טלעטשעגּכָא טשינ ךאז םוש ןייק ראפ ךיז ןבָאה סָאװ ,ךעל

 ןבָאה "סרעּפאכ , יד ןשיווצ .ץראה עטשלחראפ'ס ןוא "המשנ יד ןּפאכ

 בילוצ טכאמעג סע ןבָאה סָאװ ,סרעייג-חוכ םתס טלעפעג טשינ ךיוא רעבָא

 ָאד םיבנג יד ןענעז ,"סרעייג-חוכ , ןוא ?סרעּפאכ , יד רעסיוא .טרָאּפס

 סָאװ טאהעג טשינ ךיז ןבָאה ייז ןוא ןטערטראפ .קירעהעג יװ ןעוועג ךיוא

 ... ןטפעשעג , ערעייז ףיוא ןנַאלקאב וצ

 ענעפורעג יוזא ןעוועג ךיוא ןענעז סרעלטעב עראמכ רעד ןשיוװצ

 טזָאלענכרוד טשינ ןבָאה טייל-הרבח עטזיולראפ עקיזָאד יד ."ןטסירָארעט ;

 יו ,רעדָא ,"עיצובירטנָאק , א טרעדָאּפעג קידהּפצוח ןוא רעייגייבראפ ןייק

 טגאוועג טָאה רעצימע ןעוו ןוא ."הבדנ, א ,טקירדענסיוא ךיז ןבָאה ייז -

 רעייגייבראפ ןקידתונשקע םעד ףיוא ייז ןבָאה ,ןגָאזוצּפָא םעד ןיא ייז

 טוג ףיוא טליצעג לעיצעּפס ןבָאה ייז ;ךיז ןופ זייל ןפיוה .א טישענפיורא

 | .ןעיורפ ןוא רענעמ עטדיילקעג

 -סופיט רעד ןופ ןטסענ ןעוועג ןענעז ןרָאדירָאק-סננאנכרוד עקיזָאד יד

117 



 -וצ ָאטעג רעוועשראוו ןיא טײרּפשעגרעדנאנופ ךיז טָאה סָאװ .עימעדיּפע

 ץלא ןעגנולשעגנייא ןוא ץומש ןוא טפאשגנע ,טלעק ,טיונ ,רעגנוה ביל

 .ןגילפ יד יו ןלאפעג ךעבענ ןענעז עכלעוו ,רעדניק --- בור'ס ;תֹונברק עיינ

 רעייז ןוא ןסאג יד ףיוא ןבילקעגנעמאזוצ ךעלשפנ עמירָא יד טָאה ןעמ

 -טנאה ףיוא רעדָא ,ןרופ ףיוא טרעדיילשעגפיורא ךעלמיפוג-ןטעלעקש

 .םלוע תיב ןשידיי ןפיוא רבק-,סאמ םוצ טכארבעג ייז ןוא ךעלעגעוו

  םלוע תיב םוּב טכארבעג ורעװ רעדניק עטיוט ןוס ןטרָאּפסנארט

 -טנוזעג ןוא טארנדיי רעד טָאה ,עימעדיּפע-סופיט יד ןפמעקאב ֹוצ

 זײטּפָאעיצקעפניזעד ןוא עראטינאס עלעיצעּפס טריזינאגרַא טמא-סטייה

 ,תושר רעייז וצ טלייטענוצ טאהעג ןבָאה ןעננולײטּפָא עקיזָאד יד ;ןעננול

 .ָאטעג רעוועשראוו ןופ קערש יד ןעוועג ןענעז ייז ןוא ןטנאיצילָאּפ עשידיי

 :ןגעלָאק עשיליוּפ ערעייז סָאו ןדָאטעמ עקיּבלעז יד טצונאב ןבָאה ייז

 ןיירא ךָאב ןיא טריפעג ,ןרעױט יד ןסָאלשעגּפָא ,רעזייה עצנאנ טריקָאלב

 טייל עכייר יד ןוא ,טנאוועגטעב ןוא שעוו רעייז טנערבראפ ,טיילעמירָא יד

 5עיצעּפס .טלעג עמוס רערעסערג א ראפ ןרודעצָארּפ עלא יד ןופ טיירפאב
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 ןעװעג סע ויא ייזַא

 -עיצקעפניזעד יד טנכייצעגסיוא ךיז ןבָאה קידתונמחרבמוא ןוא םאזיורג

 ןענעז גנולײטּפָא רעד ןופ שארב ,יײצילָאּפ-ףליה עראטינאקפ יד ןוא סענָאלָאק

 .גנילרעמש ןוא ןאמשיילפ ,סָארג רָאיַאמ ןריציפָא-יצילָאּפ יד ןענאטשעג

 -ייד יד ןפלעהטימ םייב ןעוועג םש הנוק רעטעּפש ךיז טָאה רעטצעל רעד

 רעוועשראוו ןיא ןדיי ענעבילבעגרעביא ךעלטשער יד ןטכינראפ וצ ןשט

 ןופ רעריפנָא סלא ןריטמא רעייז תעב ,ןבָאה טייל-הרבח עקיזָאד יד .ָאטעג

 ןובשח ןפיוא ןגעמראפ א טכאמעג ,סענָאלָאק עיצקעפניזעד-ראטינאס יד
 ןופ ןענאטשענגָא טשינ טעברא רעייז ןיא ןענעז ייז .טיונ רעשידיי רעד ןופ

 ףךעלעוויטש עקידנצנאלג ןוא טנעה יד ןיא ןטורציּפש טימ דימת ;ןשטייד יד

 -עג "?עקינעּפשרעדיװ , יד ןֹוא טלדיזעג ןוא טעװעדנַאמָאק ,סיפ יד ףיוא

 ןוא טדיילקעג ליוויצ ןעננאנעג ןיא סָארג רָאיַאמ .ּפעק יד רעביא ןגָאלש

 יירפ ןוא קנארפ טייקכעלנעמ א טאהעג ךיוא טָאה רע ;דנאבמערא ןַא ןָא

 .טייז רעשירא רעד ףיוא ןגעוואב וצ ךיז

 -טכיזרָאפ עלעיצעּפס יד בילוצ ,רעבָא זיא ָאכעג ןיא סופיט רעד
 .ןרָאװעג רעסערג רָאנ ,רענעלק טשינ ,טמא סטייהטנוזעג םעד ןופ ןעלטימ

 ,עירעטניזעד ,סופיט ןופ ןברָאטשעג ָאטעג רעוועשראוו ןיא ןענעז ךעלנעט

 עכעלנעמראפ רעמ יד .ןשטנעמ 800 זיב 200 ןשיווצ ,טלעק ןוא רעננוה

 ;לארשי רבק וצ םיבורל ערעייז ןעגנערב וצ ןביולרעד טנַאקעג ךיז ןבָאה ןדיי

 ,סאג רעד ףיוא ן:רָאװענרעטנוא עטסטנעָאנ ערעייז ןבָאה טיילעמירַא יד

 | .םערט יד ףיוא -- וליפא ןוא רעיוט ןראפ

 ןסיוטשעגנָא ךיז ןעמ טָאה ,סאג ןיא ירפרעדניא דלאב קידנעייגפיורא

 -ייצ עטלא ןוא ריּפאַּפקאּפ טיס טקעדעגרעביא ,סרעּפרעק עטעקאנ ףיוא

 .רעדָא ,רעגנוה ןופ ענעלָאװשעג ןופ סרעפרעק ןעוועג ןענעז סָאד .ןעגנוט

 ןענעז םיתמ יד ןופ ןכאז יד ,סעימעדיּפע ענעדישראפ יד ןופ ענעברָאטשעג
 -עג ןעמונענּכָארא דלאב רעדָא | ,רעיינייבראפ יד ןופ טביורענוצ ןרָאװעג

 -םופיט יד ןופ םישובלמ עקיזָאד יד .םיבורק עמירַא ערעייז ךרוד ןרָאװ

 -ראפ רעטייוו --- םורא יוזא ןוא ןפיוקראפ רעטייוו ןעמ טגעלפ עקנארק

 ,זייוונסאמ ןעמענפיונוצ ןעמ טנעפפ םיתמ יד .עימעדיּפע-סופיט יד טיידּפש

 ,םלוע תיב ןשידיי ןפיוא ןריפקעווא ןוא סנורָא יד ןיא ייז "ןטישניירא,

 ,םירבק-ןפאמ ןיא ,זָאלנעמָאנ ןבָארגאב ייז טגעלפ ןעמ וו

 יד טסיזמוא ןצנאגניא ןריפכרוד ןגעלפ טעברא ערעווש עקיזָאד יד
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 וו ָא ק ר ו ט 4 ם ַא נג ָא ו

 ןופ טייצ א ןעמוקעג זיא'ס עכלעוו ראפ ,סָארויב-היװל עטנייווצראפ-ליפ

 אזא ןענופעג ךיז טָאה זיוה ןטייוצ ןדעי ןיא טעמכ ."יטירעכסָארּפ ,

 ןראפ ןטפירשפיוא עסייוו ןוא ןדליש עצראווש ,עסיורג טימ "ארויב

 רעדעי זא ,טוג יוזא ןעננאנעג ןענעז ערעייז ?ןטפעשענ , .יד .גנאגנניירא

 יד .ָאטעג ןיא ןעגנולײטּפָא עכעלטע טאהענ טָאה גנומענרעטנוא-היוול

 ,סטרעקניּפ לטָאמ ןעוועג ןענעז ןטלאטשנא-היוול עטסרעלוּפָאּפ ןוא עטסערג

 -נא-היוול סנעלעי ;ןפורעג םיא טָאה'מ יו ,"םיתמ יד ןופ גינעק , םעד

 יע מא 80 000
 0018 ט 7 סיזא

 טעברא רעד ײב לשטעט'החיװל-סטרעקניפ

 (ךייר אליפאעט ןֹופ גנונעכייצ)

 -היוול סגרעבנעטיוו ןתנ ,"תמא לש דסח, סנָאסקאזיא עלעשטיא ;טלאטש

 1 יי : | .ַא "א טלאטשנא

 רעוועשראוו םענופ עיצאדיווקיפ רעד ןופ טונימ רעטצעל רעד .זיב

 -יווירּפ ןשטייד יד ןוֿפ ןעוועג ןטלאטשנא-היוו) עקיזָאה .יד ןענעז ,ָאטעג

 ,ייֵז ,טרירָאנָאה ןרָאװעג דימת ןענעז סעיצאמיטינעל ערעייז ןוא טרינעל
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 ןעװעג סע זיא יוזַא

 יד .ןדיי עכעלצונ ראפ ןטלאהעג ןשטייד יד ןבָאה ,"ןשטנעמ-היוול , יד

 עלעיצעּפס א טאהעג ןבָאה "ןעגנומענרעטנוא,,-היוול יד ןופ רעטעבראטימ

 יד ףיוא ,ןסַאּפמַאל עסייוו ןוא ןעלטיה עטיירב עצראווש טימ םרָאפינוא

 ךס א טלָאצעג ןבָאה ןדיי .סדוד ןגנמ עצראווש --- רעדנעבמערַא עסייוו

 -היוול אזא ןופ עיצאמיטינעל א ןוא ?לטיה א ןגנירק ןענָאק וצ ידכ ,טלעג

 ,טלאטשנא

 -רעש ,ענָאגאניס רעסיורג רעוועשראוו רעד ןֹופ ןזח רעטנאקאב רעד

 -ראוו ןופ טנעדנעטניא רעד וליפא ;לטיה אזא ןגנָארטעג ךיוא טָאה ,ןאמ

 ןיראטערקעס ןייז ןוא (ןוז סרענזָאּפ ברה) ,רענזָאּב ,םלוע תיב רעוועש

 צ"ּפ עקניל יד ןופ רעריפ םעד ןופ ןירעגעווש יד) םייהנעקארט םואבלעפעל

 ...ןעלטיה-היוול עצראווש יד ןגָארטענ ןבָאה (לבבודז

 עצראווש , ןפור ָאטענ ןיא ןעמ טנעלפ עטלעטשעגנַא-היוול יד

 ענייז ןכוזכרוד ,תמ א ןלאפאב טגעלפ ייז ןופ טייהרעמ יד תמחמ ,"ןעָארק

 -ראפ ,טָאה סָאד .ןענופעג טרָאד טָאה ןעמ סָאװ ,ץלא ןעמענוצ ןוא ןשאט

 ןבילבעגנ ןענעז סָאװ ,ןדיי ענעסָאשרעד יד וצ טאהעגנ תוכייש א ,ךיז טייטש

 ,טלעפענ טשינ "סעיצקא, יד תעב ןבָאה עכלעזא ןוא -- סאג ןיא ןגיל

 ,ןזָאלרעביא טשינ "ןעָארק עצראווש , יד ןגעלפ ךיש ןוא םישובלמ יד ךיוא

 עכלעוו ,ןקאילָאּפ יד וצ ןפיוקראפ רעטעּפש ייז ןנעלפ ןכאז עקיזָאד יד

 ,טגָאזעג יוװ ,זיא סָאװ ,םלוע תיב ןשידיי ןפיוא זייוונסאמ ןעמוק ןגעלפ

 זיא עשנעג ףיוא םלוע תיב רעשידיי רעד .טייז רעשירא רעד ףיוא ןגעלעג

 ןענעז סע .עיצַאלוקעּפש ןוא רחסמ ןֹופ רעטנעצ רעד ןרָאװעג םורא יוזא

 ןעמונראפ ךיז ןבָאה סָאװ ,סעדאגירב עלעיצעּפס ןקאילָאּפ יד ןשיווצ ןעוועג

 ,ןייצ ענעדלָאנ םיתמ ייב ןכוז ןֹוא םירבק עשידיי יד ןבָארנרעטנוא טימ

 -ענרעביא יוזא ןיוש ןעמ טָאה םירבק יד .ןסירעגסיורא ןבָאה ייז עכלעוו

 ןטרעטיבראפ א טריפענ ןבָאה ןשטנעמ-היוול יד .טישראפ טשינ טזָאל

 יז םורָאװ ,ןפלָאהעג סָאװ קינייו טָאה'ס רעבָא ,"סענעיה , יד טימ ףמאק

 .תונברק עשידיי ןעוועג ןענעז לָאמנייא טשינ ןוא טנּפָאװאב ןעוועג ןענעז
 ,ראפרעד זיו?ב ןיוש ןעוועג רעווש ייז טימ ףמאק רעד זיא .םעד רעסיוא
 עשיליוּפ ןוא עשטייד יד טייז רעייז ףיוא טאהעג ןבָאה רעביור יד ?ייוו

 טרעיולעג ןבָאה ייז סָאװ ,םעד טימ טנידעגוצ ןבָאה ייז עכלעוו ,ייצילָאּפ
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 וצָא ק ר ו ט  סַא םַא ו

 ףוא םייז רעשירא רעד ףיוא ןעוועטאר טלָאװעג ךיז ןבָאה סָאװ ,ןדיי ףיוא

 ,טנעה עשטייד יד ןיא ןבענענרעביא ייֵז

 ,ןרעװ טגָאזעג רעבָא זומ עטלעטשעגנָא-היוול יד ןופ חבש םוצ

 ,םאהעג טשינ ןבָאה סָאװ ,ןדיי ןעוועג רבקמ טסיזמוא ןצנאגניא ןבָאה ייז

 .טנָאקעג טָאה סָאװ ,טארנדיי םעד וצ ךוּפיהל ,ןלָאצאב ייז ראפ לָאז סע רעוו

 םָאה ןעמ זיב ,הרובק וצ טכארבעג טשינ ןוא געט עגנאל תמ א ןגיל ןזָאֿל

 טכאמ עשטייד יד זיב רעדָא ,טלענ עמוס עטרעדָאפעג יד טלָאצאב טשינ

 .ןעגנוווצעג טשינ וצרעד ייז טָאה

 ןוא רעדניק ןשיװצ ,טגָאזעג יו ,ןעוועג ןענעז תונברק טייהרעמ יד

 ואהעג טשינ עשראוו ןיא ןבָאה סָאוװ ,םיטילּפ-ןדיי ענערָאפעגוצ יד ןשיווצ

 ךיֿפַאּפ -סגנוטײצ טימ טקעדאב עטָארדי ָאטעג יד יב חמ רעטנאקטבמוא וא

 (דייר - אליפאעט ןופ ננונעכייצ)

 טאהעג ךָאנ ןבָאה סָאװ ,יד .עטנאקאב םתס רעדָא ,טניירפ ,םיבורק ןייק

 רעבָא זיא טייהרעמ יד ;ןבעג הצע ןא טנָאקעג ךיז ןבָאה ,ןוורעזער-טלעג
 רעד ןופ ןטקנוּפ-ליזא יד רעביא טרעגלאוועג ךיז ןוא ןעלטימ ןָא ןעוועג
 וליפא ןוא רעזייה ןופ ּפערט יד ףיוא ,טארנדיי ןופ ןוא ףליהניילא רעשידיי

 ,סאנ רעד ףיוא
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 ןעװעג סע זיא יוזַא

 ןרָאװעג טריפעגנייא ָאטעג ןיא ןיא סָאװו ,העשדייצילַאּפ רעד ךָאנ

 חנכס א ןעוועג זיא'ס ןוא טייז רעשירא רעד ףיוא יו רעירפ העש א טימ

 עינעליווירּפ רעד ןופ) ןרעוו וצ ןסָאשרעד טשינ ,סאנ רעד ףיוא ןייגוצסיורא

 -ענ עשידיי ,יײצילַאּפ עשידיי יד ןסָאנעג רָאנ ןבָאה ןגעוואב וצ יירפ ךיז

 ףיוא יד ךיז ןבָאה ,("לט18, םענופ רעטעבראטימ יד ןוא ןטנענאדָאּפַאטש

 ןוא ןסאנ יד ףיוא טישענסיורא ,ןשטנעמ עטרעגנוהעגסיוא ,עטיירג ץלא

 א ץקנעש ,ָאצרַאה עשידיי תונמחר ץָאה , :רעטסנעפ יד וצ ןפורעגפיורא

 -רעה עשידיי, ןוא רעטסנעפ יד ןענעפע טנעלפ ןעמ ןוא ."טיורב עלָאקיטש

 ,רעלנָאװ יד ראפ זייּפש ןוא טיורב ךעלקיטש ןפראווּפָארא ןנעלפ "רעצ

 רעד וצ זיב ,טניוװעג בָאה ךיא ווו ,זיוה םענופ רעטסנעכ עניימ

 ךיא ןוא סאג-עשטַאמס רעד ףפיוא ןעננאנענסיורא ןענעז ,עיצקא רעטשרע

 טכיל ןייק) רעטסנעפ עטלעטשראפ יד ךרוד טקוקעגסיורא טנווָא ןדעי בָאה

 םוצ טקוקענוצ ךיז בָאה'כ ןוא (סאנ ןיא ןגָאלשכרוד טרָאטענ טשינ טָאה

 ייז ןבָאה שרעדנא לייוו ,ןטעלעקס :נָאז ךיא ,ןטעלעקס יד ןופ גוצרעדנאוו

 -עננייא ,ןשטנעמ עטרעגנאמעגנסיוא ,עטרעגנוהעגסיוא יד ,ןעזעגסיוא טשינ

 ןוא טיוח זיולב טראטשענסיורא ןבָאה'ס עכלעוו ןֹופ ,סעטַאמש ןיא טלקיוו

 ןיא .רעדניק ןעוועג ןענעז רערעדנאווטכאנ יד ןֹופ טייהרעמ יד .רענייב

 טָאה סָאו ,12 רָאי א ןופ לגניי א ןעוועג טנאקאב זיא טנגעג רעזדנוא

 ןיא טלקיוועגנייא ןגעלענ זיא'ס ןכלעוו ןיא ,לטסעק א ךיז ךָאנ טּפעלשעג

 -טנווַא רָאנ ,ןעזענ טשינ לָאמנייק ייז ןעמ טָאה גָאטייב .דניק א סעטַאמש

 עקידנעטש ערעייז טאהענ ןבָאה ייז .העש רעטמיטשאב א ןיא ,טייצ

 ףיוא טראוועג ,טייצ רעטמיטשאב רעד וצ ,ןיוש ןבָאה סָאװ ,"ןטנעילק ,

 ןיא טייצ רעד טימ .ןסע ייז ןפרָאװעגּפָארא ןוא רעטסנעפ ערעייז ייב ייז

 ייז םורָאװ ,רענעלק לָאמא סָאװ ןרָאװעג רערעדנאווטכאנ ןופ גֹוצ רעד

 זיא רערעדנאוו יד ןשיוצ .ןשטייד יד ךרוד ןרָאװעג ןסָאשעגסיוא ןענעז

 ןפורעג טָאה ןעמ ןכלעוו ,ןיימשניבור רעסיוועג א רעלוּפָאּפ רעייז ןעוועג

 .ןופ גנוי רעקיפיפ א רעייז ןעוועג זיא סָאד .?ץלדָאטעג רעד, זדנוא ייב

 ןייז .ךעלטרעווכיילנ ןוא ןציוו ענייז טימ ןעוועג טנאקאב זיא סָאװ ,שזדָאל

 -עגסיוא ןוא ליומ וצ ליומ ןופ ןעגנאנעגמורא זיא "ךיילג עלא , :לטרעוװ

 ןרָאװעג טריפעגפיוא וליפא ןיא'ס .טייהננעלעג רעדעי ייב ןרָאװעג טצונ

 ןייטשניבור ."ךיילנ עלא, ןעמָאנ ןרעטנוא .עיווער א רעמאעטדָאטעג ןיא
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 ו ָא ק ר ו ט = ק ַא נג ַא ו

 א ייז טגָאזעג ,ןראטינגיד-ָאטעג יד ףיוא טעװעטַאשטעג לעיצעּכס טָאה

 "גיבור ןגעװ .עבטמ ענייש א ראפרעד ןעמוקאב ןוא ,ץיוו א ,לטרעווכיילנ

 קידנעטש לייוו ,טשינ לָאמנייק טפָאלש רע זא ,טדערעג ןעמ טָאה ןענייטש

 "אסרָאקדָאטעג , ןפיוא -- גָאטייב :ןעזענ םיא ןעמ טָאה םוטעמוא ןוא

 ןפָארטעג ךיוא םיא טָאה ןעמ ;רעטסנעפ יד ייב --- טכאנייב ;אנשעל ףיוא

 ןוא ןלאקָאל ןוא רעזייהעפאק יד וצ גנעגניירא יד ייב ,סרעטאעט יד ראפ

 ןסראווּפֶא ןוא ןייטש רע טגעלפ טרָאד .(עכריק) לָאשטשאק "ןשידיי , ןראפ

 "ניירא ייז ןוא הליפת רעד ןופ ןייגסיורא ןנעלפ "ןדיי עכעלטסירק , יד זיב

 יד וצ טרעהעג רע טָאה טסיזמוא טשינ ...רעטרעוו ערעטיב רֶאּפ א ןגָאז

 ןוא ןָאסלענעצאק קחצי .ָאטעג רעוועשראוו ןיא ןטלאטשעג עטסרעלוּפָאּפ

 עלרעּפ עשוהי ךיוא .קרעוו ערעייז ןיא טקיבייאראפ םיא ןבָאה טרעבליג .ש

 ןפיוא טיובעג ,עריטאסדעידעמאק ןייז ןיא טריפעגניירא ןענייטשניבור טָאה

 .ָאטעג רעוועשראוו ןופ ןבעל

 ןוא ָאטעג ןופ גנאגרעטנוא םעד טגָאזעגסיױארָאפ טָאה ןייטשניבור

 "רעביא ןלעװ ָאטעג רעוועשראוו ןופ ןדיי יירד רָאנ זא ,טרעכיזראפ טָאה

 ןייז .טרעקניּפ לטָאמ ןוא ווָאקאינרעשט ,רע :טסייה סָאד ,ןרעלטיה ןבעל

 --- רעטייווצ רעד ,ןרָאװעג טכעלקריווראפ עקאט זיא נָאזסיוארָאפ רעטשרע

 "רעשט -- קעווא זיא רעטשרע רעד .ןעמוקעגמוא ןענעז יירד עלא :טשינ

 גינעק , רעד -- רעטצעל סלא ןוא ,ןייטשניבור --- רעטייווצ סלא ,ווָאקאינ

 ... ףוס םוצ זיב טכילפ ןייז ןליפרעד ןכָאנ ,טרעקניּפ --- "םיתמ יד ןופ

 א; *
28 

 ָאטעג ןיא ןגעלפ דנאלסור-טעוואס טימ גירק םענופ ךורבסיוא ןזיב

 ןשטנעמ ךס א טָאה סָאד ןוא ךעלקעּפדזײּפש עטוג זייוונסאמ ןעמוקנָא

 -ערדא יד וצ ןעגנאגרעד ןענעז ךעלקעּפ עלא טשינ .ןבעל םייב ןטלאהרעד

 -ָאטעג רעד וצ ןרָאפוצ ָאּפאטשעג יד טנעלפ טייצ וצ טייצ ןופ לייוו ,ןטאס

 גירק םענופ ךורבסיוא ןכָאנ .ךעלקעּפ עלא טרָאד ןופ ןעמענוצ ןוא טסָאּפ -

 טשינ רעמ טרָאד ןופ ןיוש ןענעז ךעלקעּפ ןייק ןעוו ,דנאלסור-טעווָאפ טימ

 ןענעז ןשטנעמ .לאפָארטסַאטַאק רָאנ ןרָאװעגנ עגאל יד ןיא ,ןעמוקעגנָא

 .ןגילפ יד יו רעגנוה ןופ ןלאפעג

 לאגוטרָאּפ ,ץייווש ןופ ךעלקעּפ בייהנא ןופ ןעמוקנָא ךיוא ןגעלפ סע
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 ןעװעג סע וויא יוזַא

 בור'ס טגעלפ ןעמ עכלעוו ,ךעלקעּפ יד .ייט ןוא עוואק -- ?יזארב ןופ ןוא

 ךעלקעּפ יד ,ןבעל םייב ןטלאהרעד טושּפ ןדיי ליפ רעייז ןבָאה ,ןפיוקראפ

 -אס ןופ "ןדלעה , יד ,ייצילָאּפ עשידיי ;עטילע-ָאטעג עיינ יד ןפיוק טנעלפ

 סָאד ,טארנדיי םענופ רעדילגטימ יד ,ןעננולײטּפָא עיצקעפניזעד ןוא ראטינ

 -לוויטש , יד ןפורעג עלא ייז טָאה ןעמ יו רעדָא ,סרעלנומש יד ,"?ט13,

 עטנאנעלע ןנָארט עלא ןנעלּפ ?ינּפ; עטנכערעגסיואנביוא יד .?ןשטנעמ

 ...םינסחי יד וצ טרעהעגנ ןוא ?וויטש

 יד ןדיינשסיוא ןופ עיצארעּפָא ןַא טכאמעגכרוד ָאטעג ןיא בָאה ךיא

 ךיא בָאה ,טכאושענּפָא ןוא טרענרעד טכעלש קידנעייז ,ןעלדנאמדזלאה

 ,טרָאד ןופ ןיינסיורא ןכָאנ .קינילק ןיא ןביילבראפ טזומענ טייצ עסיוועג א

 ןעמוקאב בָאה'כ סָאװ ,ךעלקעּכ יד ןטלאהרעד ןבעל םייב עקאט ךימ ןבָאה

 "ורב ןיימ תור ןוא קחצי רעדורב ןיימ ןופ דנאבראפנטאר ןופ טקישעגוצ

 ןופ ךיא בָאה ךעלקעּפ יד טימס ןעמאזוצ .,רענזָאר-װָאקרוט רעטכָאט-ןרעד

 ןוא -ליפענטימ ליפ רעייז ןטלאהרעד טניירפ עקיטרָאד ערעדנא ןופ ןוא ייז

 טימ .ןייטשראפ טנָאקענ טשינ ןפוא ןיאב בָאה ךיא עכלעוו ,ווירב-טסיירט

 ,רנאלסור ןופ ענעמוקעג יד ןופ טסּוװרעד ךיז ךיא בָאה רעטעּפש טייצ א

 ןא ףיוא טשטייטענסיוא ?עיצארעּפָא-ןעלדנאמ , ןיימ ןעמ טָאה טרָאד זא

 יד ןא ,גנַאלק א טיירּפשראפ טרָאד ךיז טָאה'ס ...ןפוא ןקיטראנגייא

 . ...טרירטפַאק ךימ ןבָאה ןשטייד

 ןרעוװ טלעטשענוצ ןנעלפ ןלאירעטאמ ןוא ןטקודָארּפדזיּפש עלא

 -סנארט ןכרוד ןעגנאנעגנ זיא סָאװ ,עלעטשרעפסנַארט רעשטייד רעד ךרוד

 -עטשסננולייטראפ) טמא-עיצאזיווָארּפא רעד ,(ץאלּפנאלשמוא) ץאלּפ-רעפ

 -ּפעג םהרבא רעוט עכעלטפאשלעזעג עכעלדימרעדמוא יד טימ שארב ,(על

 טמא-סגנונרָאזראפ רעד ךיוא יו ,(קעוואלצאלוו ןופ) רעטניוו .ש ןֹוא רענ
 -נעטאר עלעיעש) גרעבנעטאר .י טימ שארב ,ףליהניילא רעשידיי רעד ייב
 וצ ידכ ,ןעגנוגנערטשנֶא עכעלשטנעמרעביא טכאמעג ןבאה ,(ןוז סגרעב

 -אפ ,ןעיירעקעב ,ןלימ טריזינאגרָא טָאה ןעמ .ָאטעג ןיא טיונ יד ןרעדניל
 ץלא סָאד רעבָא .א"א ךעלרעקוצ ,דַאלעמרַאמ ,גינָאה ןכעלטסניק ןופ ןקירב
 ,םי ןיא ןּפָארט א יװ ןעוועג זיא

 ,ןשטנעמ --- סרעלגומש-ָאטעג יד טעוועטארעג ןבָאה עיצאוטיס יד
 ,תומהב ןיירא ָאטעג ןיא טלנומשעגניירא שפנ-תריסמ טימ ןבָאה סָאװ
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 טָאה ןעמ .ַא"א רעייא ,רעטוּפ ,רעקוצ ,לפָאטראק טימ רענעגעוו עצנאגנ

 ףיוא קעז עצנאג ןפרָאװענגָארא ןעיאוומארט עקידנרָאפייבראפ יד ןֹופ ךיוא

 ןכאוו יד טפיוקעגרעטנוא ןבָאה סרעלנומש יד .ןטקנוּפ עטדערעגּפָא רעירפ

 עצנאג ןיירא ָאטעג ןיא טריפעגניירא ,(עשידיי ןוא עשילוּפ ,עשישטייד)

 טימ קעז עצנאג ןרעיומ יד רעביא ןפרָאוװענרעבירא ;ןרופ ,רענעגעוו-טסאל

 ןיא טייז רעשירא רעד ןֹופ ןלאנאק .עשידרערעטנוא ןבָארגענסױא ;זייּפש

 ס +

 : ו 5

 2 עי ,:ילש -
 עק אצ / ןיק עט יש קב יה א האניק מי 56 7
 422 112 בוא יע

 ילגומש

 (ךייר אליפאעט ןופ גנונעכייצ)

 עקיכעטש יד ךרוד ,ןרעיומ ןֹופ רעכעל יד ךרוד טּפעלשעג ;ןיירא ָאטעג

 ָאטעג עקידנרעגנוה סָאד טגרָאזראפ ,קינייוו ליפ ,םורא יוזא ןֹוא ןטָארד

 עקאט ןבָאה ,לנומש ןטימ ןעמונראפ ךיז ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ יד .ןסע טימ

 ייז ;ךאז עכעלצונ ,עטוג א טימרעד ןוטענ רעבָא ,ןטפעשעג עטונ טכאמעג
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 ןעװעג סע זיוא ייזַא

 ןיא רעננוה םעד ןרעדניל וצ ןפלאהעגטימ ,סָאמ רעסיורג א ןיא ,ןבָאה

 עשטייד יד טפיוקעגרעטנוא ןבָאה סָאװ ,ןטנאיצילַאּפ עשידיי יד .ָאטעג

 ןבָאה ,ןנעמראפ-ןזיר א ייברעד טכאמעג ןיילא ןוא ןכאוו עשיליוּפ ןוא

 | ."םעקיַארנ, ןפורעג זדנוא ייב ךיז

 יד .ןפיוקרעטנוא טזָאלעג טשינ ךיז ןבָאה סָאװ ,ןכאוו רעבָא ןעוועג

 ןעמ ןעמעװו טימ ,טסּוװעג ןיוש ןבָאה ,"סעקיַארג , יד ,ייצילָאּפ עשידיי

 ןבָאה ,"סעקיַארג , יד ,ייז ,ראפעג ַא טָארד סע ּוװ ןוא טפעשענ א ןכאמ ןָאק

 ןעמענּפָארא ,לשמל ,יוװ ,סנכייצ עטדערעגּפָא סרעלנומש יד טימ טאהעג

 ַא ןגיילוצ ,סייווש םעד ןשיוּכָא טשרמולכמ ךיז ידכ ,?טיה-ייצילָאּפ סָאד
 .ו"ַאא ,זָאנ רעד וצ לכיט

 א טרעהענ טָאה ןראדנאשז-ךאוו עשטייד עטסכעלרעפעג יד וצ
 ןוא ךעלנעוואבמוא ,ןייטש ןופ טקאהעגנסיוא יוװ ,םינּפ א טימ זיר א שטייד
 רע ."ןייטשנעקנארפ , ןבעגעג ןעמָאנ א םיא טָאה ןעמ .קורדסיוא םוש ןָא
 -אמגעלפ רע טָאה טדערענ .ָאטעג רעוועשראוו םענופ קערש יד ןעוועג זיא
 .תונברק ענייז ןסָאשרעד שיטאמגעלפ טָאה רע יו טקנוּפ ,ןגיוצעצ ,שיט
 טָאה רע זיב ,ןסעּפָא טשינ ןָאק רע זא ,טקירדענסיוא לָאמא ךיז טָאה רע
 ןדיי יירד ןסיש סנטסעדנימ רע טנעלפ םורא יוזא .דיי א ןסָאשרעד טשינ
 ןסָאשרעד לָאמא ךיוא טָאה רע .סרעלנומש יד ןשיװצ ןופ בור'ס ,גָאט א
 ,טנָאזעג רעקיטכיר ,סרעלנומש יד ."קעיַארג, א -- טנאיצילַאּפ ןשידיי א
 ןביוהעגנָא טָאה רע ןוא ןסיבעגנייא ףוס לכ ףֹוס םיא ןבָאה ,"סעקיארג, יד
 םיא טימ רעבָא זיא ןעמ .לנומש םעד טזָאלעגכרוד ןוא טֶעג ןעמענ וצ
 -כעלש יד ןלאפאב םיא טנעלפ סע זא םורָאװ ,רעכיז ןעוועג טשינ לָאמנייק
 .ןסָאשרעד םיפתוש ענענייא ענייז רע טָאה ,טונימ עס

 -רעדניק עשידיי יד ךיז ןבָאה ?גומש םייב טנכייצעגסיוא קראטש
 טרָאד ןופ ןוא טייז רעשירא רעד ףיוא ןעמוקאבסיורא ךיז ןבָאה ייז .ךעל
 -ַאד יד עכלעוו טימ ,לפָאטראק ןוא לעמ ,טיורב ָאטענ ןיא טכארבעגניירא
 ןיא טלנומשעגניירא ןוא טעבענסיוא ךיז ןבָאה ןדלעה עזָאלנעמַָאנ עקיז
 ןלאפעג טעברא רעקיזָאד רעד תעב ןענעז דעדניק רעטרעדנוה ,ןיירא ָאטעג
 ,ןראדנאשז ערעדנא רעדָא ,"ןייטשנעקנארפ , ןופ ליוק רעשטייד א ןופ
 יד .ןעגנומיוצראפ-ָאטעג יד ןופ ןטָארד יד ףיוא ןעגנעה ןבילבעג רעדָא
 -אל אקירנעה ,ןירעטכיד עשידיי-שילױּפ עטמיראב ענעמוקעגמוא-שיגארס
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 ןיא סָאװ ,דיל א ןדלעה עזָאלנעמַאנ עקיזָאד יד טעמדיוועג טָאה ,טרעוואז

 ןרָאװעג רעלוּפָאּפ יוזא זיא ןֹוא ןרָאװעג ןעגנוזעג דלעפנעמולב אנאיד ךרוד

 רעשידיי רעד ןיא דיל ןקיזָאד םענופ עפָארטס א ָאד ביג ךיא ,ָאטעג ןיא

 :גנוצעזרעביא

 ,תוברוח ךרוד ,רעכעל ךרוד ,ןעיומ ךרודג

 .גנאג א ָאד ךױא יא ןטָארד ךרוד
 סעװרַאב טא קיטשרוד ,קירעגנוה

 ,ג1876 א יװ ךרוד ךימ דיא שטילג

 ,ןעניגאב יצ ,טכאגײב ,גָאטימ ײב

 ,טראטש יװ ,ןענעגער געמיס ,ןציה ײב

 ןעגיגראפ םחװיר ןײמ רימ טנָאק ריא

 ...ףראק ןשירערניק ןײמ ךָאד ןייא לעטשיבכ

 עננוי ערעייז טלעטשעננייא ןבָאה סָאו ,רעלנומש-ךעלרעדניק יד

 רעננוה ןופ ,עמירַא ערעייז טיורב לקיטש א ןעננערב ֹוצ ידכ ,סנבעל

 .ןעמוקעגקירוצ טשינ ןיוש בור'ס ןענעז ,סעמאמ ענעלָאװשעג

 ךָאנ ןעמ טָאה ,טכאמראפ טסעפ ןרָאװעג ןיא ָאטענ סָאד רעדייא

 ןיא טָאה ןעמ .ןעיאוומארט "עשירא, עקידנרָאפייבראפ יד ןיא טלנומשעג

 רָאנ ,טלעטשענּפָא טשינ ַאטעג ןיא ךיז טָאה יַאװמַארט רעד) ןרָאפ ןטימ

 ןטימ .ןכאז עטלגומשעג יד ןפרָאװענּפָארא (ןרָאפעגייבראפ לענשצילב

 ךיז טָאה'מ ןוא ןלאפענּפָא רופוצ רעצנאנ רעד זיא ָאטעג םעד ןכאמראפ

 -נאנענ ןענעז סָאװ ,ןעננולייטוצ עלעיציפא יד טימ ןלעטשנרירפוצ טזומענ

 .עלעטש-רעפסנארט רעד ךרוד ןענ

 -ורא רעד ףיוא טריפעגסיורא ןעמ טָאה ָאטענ ןופ טסימ סָאד תויה

 .ןטקודָארּפ ?סיב א טלנומשעגניירא סנעווקירוצ ןפיוא ןעמ טָאה ,טייז רעש

 -ענ ןבָאה רעלדנעה-דרעפ יד .רעלנומש יד טּפאכעג רדסכ רעבָא טָאה ןעמ

 ייוצ ףיוא שינעביולרעד א טאהענ ןבָאה טסימ טימ ןרופ יד ,לזמ רעמ טאה

 -וצ ןוא דרעפ ןייא טימ ןרָאפעגסיורא ָאטענ טייז ןייא ןופ ןעמ זיא ,דרעפ

 ,רעריפ-טסימ יד ,דרעפ ייווצ טימ רעױט-ָאטעג רעדנא ןַא ךרוד ןרָאפעגקיר

 יד ןוא רעלדנעה-דרעפ יד ,טסימ ןריפוצסיורא ףיוא ןרענָאיסעצנָאק יד
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 ןעװעג סע זיא יוזַא

 -ךרעפ ראפ םורָאװ ,ןטפעשענ ענעדלַאנ טכאמענ ייברעד ןבָאה םיבצק

 .ןזיירּפ ענעצלאזעג טלָאצעג ןעמ טָאה שיילפ

 ,רעננוה ןכעלקערש םעד טכאוושענּפָא טשינ ץלא סָאד טָאה ךָאד

 ןשטנעמ זא ,טייוו יוזא ןעננאגרעד זיא סע .ָאטעג ןיא טשרעהעג טָאה סָאװ

 וצ ידכ ,טפיוקראפ ךיז ןבָאה ןעיורפ ;רעגנוה ןופ ןרָאװעג ענושמ ןענעז

 ןעניד ןָאק ,זדנוא ייב ןעננאנרעד זיא סע סָאװ וצ .רעדניק ערעייז ןעוועטאר

 עשידיי א ןעו ,(טלצנייאראפ טשינ ןעוועג ןענעז עכלעזא ןוא) לאפ א

 .דניק ןברָאטשראפ ןנייא ריא ןופ שיילפ סָאד ןסעגעג טָאה עמאמ

 -וצ זיא סָאװ ,לאפ אזא ןגעוו לָאקָאטַארּפ םעד רעביא ָאד בינ ךיא

 -- ןָאיאר ןט9 םענופ ייצילַאּפ רעשידיי רעד ךרוד ןרָאװעג טלעטשעגפיונ

 ' ,18 ענדָאלכ

 גננולעמשטסעפ

 םעד ןופ ףיוה ןפיט זש ,טסעפ רימ ןלעטש טימרעד

 ןאמרוא יורפ יד טָאה ,גראבזניג יה ,ןָאיַאר ןט12 ןוב רעצזפיוא ֿ

 יד ןסעגעגפיוט ,13 עגלאטמכַארק טגױװ ,רָאי 0 טלַא ,הקבר

 סָאװ ןיא ,ןאמרוא ץערעב רגיט טיט ריא הפ לײטרעטניה

 .וטעג סע טָאה יז זט ,ערעג הדומ ןפָא די דיא רעטומ יר

 .טסבידסגנוודרַא ךןוס רעדילגטימ

 ןָאאר רע62 -- 1349 רעריפײעּפורג

 וי 1 393 יו

 רעװארוט :רעציזרַאּפזױה |--|

 .(ראבנעײל טשינ) ןיראטערטעס |--|

 -- 393 ןָאיאר ןט12 ןופ רעלזיירק

 גראבזניג |--|

 -עג טָאה סָאװ ,רעננוה ןוא תולד ןסיורג ןפיוא טקוקענ טשינ ןוא |
 ןוא קידתובחר א ןעוועג .טייז רעטייווצ רעד ןופ ,זיא ,ָאטעג ןיא טשרעה

 :ה"ד .עטלייוורעדסיוא יד ְךָאנ ןסָאנעג ןבָאה סע ןכלעוו ןופ ,ןבעל-סוסקול
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 -רעכינ , ,"5ט15, ,ייצילָאּפ רעד ןופ ,טארנדיי םענופ רעדילגטימ עסיוועג

 םענופ "עטילע , עיינ יד --- ?ןשטנעמ-לוויטש , עלא ןוא ,סרעלנומש ,"ףליה

 .ָאטעג רעוועשראוו

 םענופ "אסרָאק , םעד ,סאג אנשעל ףיוא זיוה ןטייווצ ןדעי ןיא טעמכ
 -עפאק ןעוועג ןענעז ,ןסאנ ערעדנא יד ףיוא ךיוא ןוא ,ָאטענ רעוועשראוו
 -ָאטידנָאק יד ןֹופ סרעטסנעפיוש יד ןיא .סרעטאעט ,ןענארָאטסער ,רעזייה

 -עג זיא ,ערעדנא ןוא שטיװָאמיָאב ,אטאּפָאל ,אינדוטס רעדירב ןֹופ ןעייד
 -ארָאטסער יד ןיא ;ןטרָאט ןוא סקעבעג עטסנעש יד טלעטשענסיורא ןעוו
 -נייא יד ןבענ ןוא .ןזענָאיאמ עטסעב יד ןוא ךעלקידניא ,ךעלזנענ -- ןענ

 ןיא ןוא ןשטנעמ רעגנוה ןופ ענעלָאװשעג ןניל ןּפָארטעג ןעמ טָאה גנעג
 י .עטיוט --- ןלאפ ליפ

 -עג ןוא קיזומ ןרעה ןלאקָאל יד ןופ ךיז טנעלפ ןהעשיטנווָא יד ןיא

 -יוש יד טנוװָא ןיא ןענעז ָאטעג םענופ גנולקנוטראפ רעד בילוצ .גנאג

 -עג ןענעז'ס ןכלעוו ןיא ,ריּכאּפ לקנוט טימ טלעטשראפ ןעוועג רעטסנעפ
 לאקָאל םענעבעגעג םענופ ןעמָאנ ןטימ ןבאטשכוב ענעטינשעגסיוא ןעוו

 ןיא רעטסנעפ םענופ קינייװעניא .םארגָארּפ םענופ רעריפפיוא יד ןופ ןוא

 .ןבאטשכוב יד ןטכיולאב טָאה סָאװ ,ּפמָאל-דיברַאק א ןענאטשעג

 .טצונעגסיוא קירעהעג יו ןשטייד יד ןבָאה אטעג ןיא ןטייזנטַאש יד |

 -ענ טָאה סָאו ,עיצידעּפכקע-םליפ א ןילרעב ןופ טכארבענּפָארא ןבָאה ייז

 ייז ."?עּפָארייאלטימ ןיא עיזא  ;ןעמָאנ ןרעטנוא .םליפ א ָאטענ ןיא טיירד

 ,סעיווער ןוא סרעטאעט ,רעזייהעפאק ,ןענארָאטסער יד טמליפעג ןבָאה

 ןופ רעקיזומ ןוא ןטסיטרא עשידיי ערעלוּפָאּפ עלא וצרעד קידנצונסיוא

 -אעט עלא יד ןיא ןעמענוצלייטנא ןעננוווצעג ןטסיטרא יד טָאה ןעמ .ָאטעג

 ןוא סאג ןפיוא טּפאכעג ןעמ טָאה םוקילבוּב סָאד .טמליפעג ייז ןוא סרעט

 -סיוא ןבָאה ייז .ןלאקָאל יד ןיא ייז טכארבעג חרימש רעקראטש .א.רעטנוא

 -יסח רעטלא ןא זא ,ןפוא אזא ףיוא ןלאז יד ןיא םוקילבוּפ סָאד טצעזענ

 -עלע ןא טימ ןציז לָאז דרָאב רעסייוו רעלאכראירטאּב א טימ דיי רעשיד

 .ממעראענ עמאד רעננוי טנאג

 עקצילעמראק רעגנע רעד ףיוא סענעצס-ןסאנ טמליפעג ןבָאה ייז = ?

 ,גנארדענ ןסיורג ןבילוצ ,ןטייווצ ןפיוא רענייא שממ ןעיינ ןֹדיי ווו ,סאג

 קינאּפ א טכאמעג לעיצעּפֿפ טרָאד ןבָאה ייז .טשרעהעג טרָאד טָאה סָאוװ
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 ןעװעג ס} זוא יוזַא

 נָא הלהב ןיא ןבָאה ןדיי ןעוו ןוא

 -ענ קידנרעוו ,ןפיופ ּוצ ןביוהעג

 ייז ןבָאה ,ןשטייד יד ךרוד טנָאי

 .ןעמונענּפָארא סענעצס עקיזָאד יד

 ,ןשטייד יד זא ,ךינ טייטשראפ

 טָאה ,ןדיי יד טגנָאיעג ןבָאה סָאװ

 -ענ ןבָאה ייז .טמליפעגנ טשינ ןעמ

 -עג ייז ןוא ןדיי ערעטלע טּפאכ

 ,סאנ ןטימ ןיא ןצנאט וצ ןעננגווצ

 8 ןרָאװעג טמליפענ ךיוא זיא סע

 טכארבעג טָאה ןעמ ןיהווו ,הוקמ

 - : = "עג ייז ןוא דרעב טימ ןדיי עמּורַּפ

 6 0  ןעמאזוצ ןדָאכ וצ ךיז ןעגנגווצ

 עכלעו די עמורמ ןרימליפ ס'צמו ןבָאה יז .ןערפ עני םימ
 (ךייר אליפאעט ןופ גנונעכייצו טימ ,תירב א טרישזנארא ךיוא

 טימ ,עינָאמערעצ רדעצנאנ רעד

 ,זיוה ןיא טמליפענ ייז ןבָאה ענעצס עקיזָאד יד .ו"ַאא ןחדב ,?הומ א

 א ןוא הנותח א .ווָאקאינרעשט רעטסעטלענעדוי רעד טניווועג טָאה'ס ווו

 -לעװ ,עיסעצָארּפ-"היוװל רעד תעב .טזָאלעגכרוד טשינ ךיוא ייז ןבָאה היוול

 טימ ןאמרעש ןזח רעד ןייג טזומענ סיוארָאפ טָאה ,טמלימעג ןבָאה ייז עכ

 סענָאט יד ןיא ןוטעגנָא עלא ,ןַאבַאלאב ריאמ ר"ד רָאסעּפָארּפ ןוא רָאכ א

 עצנאג יד טָאה ןַאבַאלַאב .ּפָארּפ .ךעלעטיה-ענַאנאניס ןֹוא ךעלתילט ןיא ןוא

 א ןופ ןנָאז טזומעג ,ןעננוזעגנ טשינ ןבָאה רָאכ ןטימ ןזח רעד ןעוו ,טייצ

 ןורֶא ןכָאנ .םיליהת ךעלטיּפאק ,טנאה ןיא ןטלאהעג טָאה רע סָאװ ,לרפס

 ןפיוא טּפאכעג רעירפ טָאה ןעמ ןכלעוו ,םלוע רעקיזיר א ןעננאנעגכַאנ זיא

 ,םלוע תיכב ןפיוא עינָאמערעצ יד ךעלסילשנייא ,רודעצָארּפ עצנאג יד ,סאג

 ,טמליפענ רעהפיוא ןָא ייז ןבָאה

 ןארָאטסער ןיא ןצלוש ייב טכאמענ ייז ןבָאה ?ןעמאנפיוא , עסיורג

 ןבָאה .ןשיט עטקעדענ ךייר ייב .יקּכילאוואנ ןוא עקצילעמרַאק גָאר ףיוא

 ,ןיינליוו טזָאלעגנ ךיז ןבָאה סָאו ,ןדיי עטדיילקענטוג טצעזענקעווא ייז

 ןוא ןקאינָאק ,ןענייוו קידנקנירט ןוא סעקידניא ,רעניה ,ךעלזנענ קידנסע
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 וצָא ק ר } ט חם ַא נָא ו

 רעירפ טָאה ןעמ עכלעוו) ןדיי עטנאגעלע יד ןעמ טָאה ןסע ןכָאנ .ןרעקיל

 ןראפ ,ןראגיצ ליומ ןיא קידנטלאה ,ןייגסיורא ןסייהעג (סאנ ןפיוא טּפַאכעג

 -ענסיוא רעדָא ,ענעלָאװשענ ,ענעסירענּפָא טיירגענוצ ןעמ טָאה גנאגנייא

 .הבדנ א קידנטעב ,טנעה עטקערטשעגסיוא טימ ,טייל עמירַא עטרעגאמ

 ,?גָאטימ ןטוג , ןכָאנ סיורא ןענעז סָאװ ,ןשטנעמ "ענעדירפוצ , עטאז יד

 -רעוו יד טימ ,טיילעמירָא יד לקע טימ ךיז ןופ ןסױטשּפָא טזומענ ןבָאה

 "ןרָאיטקא , עקילעפוצ יד ןופ רענייא ןעוו .נ"דא ?סרערָאנש ,ןָאװ , :רעט

 -ונ טימ טּפאכעג רע טָאה ,קורדסיוא ןקירעהעג םעד ןבענעג טשינ טָאה

 ןוא טכארבעגסיורא ץלא טָאה ןעמ זא יוזא ,ּפָאק ןרעביא סעקלאּפ ענעמ

 .טייל-םליפ עשטייד יד ןופ שטנוװ ןטיול טקירדענסיוא

 -טפול ןופ עלא טעמכ ןענאטשאב ןענעז ןילרעב ןופ טייל-םליפ יד

 ןוא רעבענטאר רעייז .ליוויצ ןיא ןעוועג ןענעז ייז ןופ עקינייא .רעילפ

 עדָאר ריציפָא-יצילַאּפ רעד ,טאנענער רעשידיי א ןעוועג זיא טנעטסיסא

 ,קעוואלצאלוו ןופ

 יו ,ןעקנירט ןוא ןסע ןראפ ןענארָאטסער יד ןיא ןעננונעכער עלא

 רעד ןקעד טזומעג טָאה ,עיצידעּפסקע-םליפ רעד ראפ "סעטעיד, ךיוא

 .טארנדיי

 -רעביא טלָאװעג עדנאגאּפָארּפ עשטייד יד טָאה םליפ ןקיזָאד ןטימ
 רעייז ןזייוו ןוא סָאטעג יד ןיא ןדיי ךיז טבעל סע טוג יו ,טלעוו יד ןגייצ
 עשינָאקארד עשטייד יד טקיטכעראב סָאװ ,גנוריפפיוא עדליוו טשרמולכ
 | .ןעמאנסאמ
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 ײצילַאּפ עשידיי

 ןיא ךעלטעלב עטסקירעיורט יד ןֹופ ענייא זיא ײצילָאּפ עשידיי יד
 .ָאטעג רעוועשראוו םענופ עטכישעג רעד

 טגיילעג זיא ,עשראוו ןעמונראפ ןבָאה ןשטייד יד יו םעד ךָאנ דלאב

 ןופ ךיז טָאה יז .ייצילָאּפ רעשידיי רעד ראפ ןייטשטנורג רעד ןרָאװעג

 -םיוא יד ."ץילימ:סטעברא, ענעפורעג יוזא ןא סלא טעדנירנעג בייהנַא

 -נערבוצקירוצ ןוא ןריפוצקעווא ןעוועג זיא ץילימ רעקיזָאד רעד ןופ עבאג

 ;קירוצ ןוא רעצעלּפ-טעברא ערעייז ףיוא ,ןענַאילאטאב-רעטעברא יד ןעג

 ןעמייה ערעייז ןופ ןניוצענסיורא ץילימס יד טָאה ?עקינעּפשרעדיװ ,, יד

 .טארנדיי ןיא טכארבעגנ ייז גנאווצ טימ ןוא

 -עננייא ייז ןבָאה ,26 עקסווָאבישזנ ,טארנדיי םענופ ףיוה ןפיוא

 ןעוועג זיא ץילימ רעד ןופ רעדנירג ןוא רעטייל רעד .טסערַא ןַא טנדרַא

 ,מ --- רעוט-רעלדנעהניילק .ווענ רעד ,טארנדיי םענופ דילגטימ רעד
 ,רעקישטּפוקי

 -ערנראפ ןוא טריזינאגרָאער ץילימ עקיזָאד יד זיא טייצ רעד טימ

 ,ייצילָאּפ רעשידיי .רעד ןופ טנאדנעמָאק ןוא ףעש סלא ןֹוא ןרָאװעג טרעס
 ךרוד ןזיא ,"טסנידסגנונדרָא , :ןפורעגנָא יז ןבָאה ןשטייד יד יו רעדָא

 רָאטקעּפסניאדיצילַאּפ רעשיליוּפ רענעזעוועג רעד ןרָאװעג טרינימָאנ ייז

 | .טימעסיטנא ןוא דמושמ א ,יקסנירעש קינווָאקלוּפדַאּפי

 ןבעל ןשידיי םענופ ןענאטשעג טייוו ןָא דימת ןֹופ זיא יקסנירעש

 רע ;ןשינעפרעדאב ןוא ןגרָאז ערעזדנוא ןעוועג דמערפ םיא ןענעז סע ןוא
 יו טקנוּפ ,ןשטייד יד ןופ תרשמ רעיירט א ןרָאװעג בייהנָא ןופ דלאב זיא

 טָאה רע ןגייֵציִלֲאַּפ רעשילוּפ רעד טנידעג יירטעג טייצ רענייז טָאה רע
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 װי ָא ק ר ו ט  קםַא נַא וי

 -סיוא , ןעלטימ עלא טימ טימאב ךיז ןוא ןלעפאב ערעייז עלא טריפענכיוא

 ייז ןסאּפוצוצ ,"סעדישז עווישראּפ , יד ןעיצרעדרעביא ןוא "ןעפשטנעמוצ

 טלעטשעג ךיז רע טָאה ךָאו א לָאמ ייווצ .גנונעדרָא רענעפאשעגייינ רעד וצ

 ןגעו טכיראב א ייז ןבעגענּפָא ,טכאמ רעשטייד רעד ראפ טרָאּפאר םוצ

 ןוא םעיצקורטסניא ייז ןֹופ ןעמונעג ,"קריצאבניווו ןשידיי, ןיא ענאל רעד

 םיא ףיוא יד ןריפוצסיוא ךעלטקניּפ ןוא לַאיִאל ךיז טימאב ןוא ןלעפאב

 .ןטכילפ עטניילענפיורא

 -סנביולג  ענייז ןשיווצ בור'ס טרעקראפ יקסנירעש טָאה אטעג ןיא

 ןיא תוליפת יד טכוזאב שיטאמעטסיס טָא ה רע .םידמושמד" ןסאנעג

 רעד ףיוא ,ָאטעג ןיא --- רעטעּפש ןוא ,יקסווָאבישזנ ץאלּפ ףיוא ךריק רעד

 -חלג םענופ תושרד עלא טרעהעגסיוא קיטרָאפסטָאג ןוא סאנ אנשעל

 םוצ רעייגניירא רעטפָא ןא ןעוועג זיא יקסנירעש .רעדוּפ שואעדאט דמושמ

 שוברעבאה ןופ רָאטקעריד .נעג םעד ,עשראוו ןיא טאגעלעד ןכעלטסּפיוּ

 דמושמ םעד ,סאג עקסווָאבישזג ףיוא גנומענרעטנוא-ריב סעליש ןוא

 .ןייטשנעטאש

 -נארא ךעלגעטגָאט ןוא רוכיש רעסיורג א ןעוועג זיא ןייטשנעטַאש |

 טכאמעג טָאה ןעמ ןבלעוו ייב ,"לטרעק , א םייה רעד ןיא ךיז ייב טרישז

 ןעוועג דימת ןענעז ןענייוו ןוא ןסּפאנש עטסעב יד ןוא ,סּפאנש ןטוג א

 ןבָאה טסעג עטסבושח ענייז וצ .ןייטשנעטאש טאגעלעד ןכעלטסּפױּפ םייב

 ײצילַאּפ רעשילױּפ ןוא רעשידיי רעד ןופ ןריציּפָא ערעכעה יד טרעהעג

 .שארב ןיקסנירעש טימ

 ןוא טנאיצילָאּפ רעשידיי א ןעוועג ךיוא זיא ?דנוז סנייטשנעטַאש

 | ,רוטנאטוידא םיקסנירעש ןיא ןענופעג ךיז

 טימ ייצילאּפ רעד ןיא ןעלגנירוצמורא טימאב ךיז טָאה יקסנירעש

 עטפיוקראפ יד לייוו ,ןעמוקעגנָא טבייל םיא זיא סָאד .םידמושמ רעמ סָאװ

 ךיז ראפ ןעזרעד ?עיצוטיטסניא , רעטעדנירגעגייינ רעד ןיא ןבָאה תומשנ

 ןליטש וצ טייקכעלנעמ א ןוא ?הסנרּפ , ןופ לאווק א ,ערעיראק וצ געוו א

 .טייקירינ-טבאמ רעייז

 -עשראוו םענופ רָאטאטקיד רעשיטקאפ רעד ןעוועג זיא יקסנירעש

 ןֵא ןעװעג ןיא סָאד .טנאה רענרעזייא ןא טימ טריגער ןוא ָאטענ רעוו
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 ןרעטש ןייז זא ,טכאדעג ךיז טָאה'ס .טסיצילָאּפ-טאדלַאס רענעכַארּפשעגסױא

 ,ןרעוו ןשָאלעגסיוא טשינ לָאמנייק רָאג טעוו

 -ראפ א ןבעגעגסיורא ןבָאה ןשטייד יד ןעוו ,טייצ א ןעמוקעג זיא |
 ערעייז ןבענּפָא ןימרעט ןטמיטשאב א ןיא ןזומ ןדיי עלא זא ,גנונעדרַא
 טעווס רעוו .טארנדיי םענופ עדייבעג רעד ןיא גראווצלעּפ ןוא סרעטופ
 .ףָארטשטיױט טָארד םעד ,ןבענּפָא טשינ סָאד טייצ רעטמיטשאב רעד וצ

 צ 5

 א

) 
 אפ

 יי

: 

 ןדײ רעװעשראװ ןפ ןצלפ9 יד יּפַאטמענ, ןעמ

 .(ךייר אליפאעט ןופ גנונעכייצ)

 -קעּפ יד טימ ןפָאלעג ןדיי ענעקָארשעגרעביא ,עטריזירָארעט יד עקאט ןענעז
 ,ןעייר עגנאל יד ןיא טלעטשענסיוא ךיז ןוא סרעטופ ןוא גראווצלעּפ ךעל
 טטארנדיי םענופ עטסאאב עשידיי .ןימרעט םעד ןקיטעּפשראפ וצ טשינ ידכ

 .גנוקיטעטשאב עקירעהעג יד טלעטשעגסיוא ןבָאה

 רעסעב ןכאז עלא יד רעבָא ןבָאה אטעג רעוועשראוו ןיא ןדיי ךס א |
 ןיא ןשטייד יד וצ ןלאפניירא ןלָאז ייז ,ןזָאלרעד ֹוצ טשינ ידכ ,טנערבראפ
 סָאװ ,ןשטנעמ ראפ .ןישאמ-סנירק עשטייד יד ןרעכייראב ןוא טנעה יד
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 עטנענימָארּפ ןעמונראפ רעבָא ןבָאה

 ןבָאה עלא ןוא ,ָאטעגנ ןיא סעלעטש

 ,םרעטופ ןבָאה ייז זא ,טסּוװעג ייז ןופ

 זיא ,ןגָארטעג ךיוא ןבָאה ייז עכלעוו

 ייז ביוא זא ,ראפעג א ןעוועג ןיוש

 ןלעוו ,ןבענּפָא טשינ סרעטופ יד ןלעוו

 -ענ-דנאטש ןראפ ןרעוו טלעטשענ ייז

 סָאד ןוא ,ןטסישזאטָאבַאס סלא טכיר

 .טיוט --- טסייה

 ןייז ייֿב ,רעבָא טָאה יקסנירעש

 "רעד טשינ ,טייקטריניפאר רעצנאג

 ןייז טָאה רע ןוא ראפענ יד טצאש

 -עגרעביא ןכאז-רעטופ יד ןוא ץלעּפ
 ןבָאה'פ .טייז רעשירא רעד ףיוא טקיש

 -וג , ןענופעג ,ךיז טייטשראפ ,ןיוש ךיז

 -ראפ םיא ןבָאה סָאװ ,"טנירפ עט 2 =

 ףכית זיא רע ןוא ןשטייד יד ראפ טרפמ' הארןודיי .םעוופ גנוטיוװס א

 םיא טָאה ןעמ .ןרָאװעגנ טריטסערא ןצלעפ ענעבעגעגּפָא יד ףיױַא

 -סננושרָאפסיױוא רעד ןיא טצעזעננייא י

 ,טגייצרעביא ןעוועג ןענעז עלא רימ .סאנ אקסוועשטיוועלינאד ףיוא הסיפת

 רעבָא ןבָאה רימ .סיורא טשינ טרָאד ןופ רעקידעבעל ןייק ןיוש טעוװ רע זא

 ןעמ ןעוו זא ,ללב םייב ןטלאהעג ךיז ןבָאה ןשטייד יד .תועט א טאהעג

 ןיקסנירעש ןבָאה ייז .הילת רעד ןופ ּפָארא םיא ןעמ טמענ ,בנג םעד ףראד

 ,הסיפת רעד ןיא טקישעגרעביא םיא ייז ןבָאה רעבירעד .ןבָאה טפראדעג ךָאנ

 רעד ןעמוקעג זיא'ס זיב ,ןטלאהעג גנאל יוזא טרָאד םיא ןוא ,קַאיװַאּפ ןיא

 .טזָאלעגסיורא םיא ןבָאה ייז ןוא טנעמַאמ רעקיסַאּפ

 עיצאדיווקיל יד ןביוהעגנָא ךיז טָאה'ס ןעוו ,ןאד סָאד זיא ןעשענ

 -קעווא םיא ייז ןבָאה הסיפת רעד ןופ ךיילג .םוטנדיי רעוועשראוו םענופ

 טָאה סָאװ) ײצילַאּפ רעשידיי רעד ןופ ָאדנאמָאקטּפיוה רעד ןיא טריפעג

 -עגפיורא קירוצ םיא ןוא (סאנ עווָאדארגא ףיוא ןענופעג טלָאמעד ךיז

 ןופ טנאדנעמָאקטּפוה ןרָאװעג קירוצ זיא יקסנירעש ."לקנעב ןפיוא טצעז
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 זועװעג סע זיא יוזַא

 -עטש ענרעבליז 9 -- סנַאװַא ןַא ךָאנ ןעמוקאב ןוא ייצילַאּפ רדעשידיי רעד

 יקסנירעש ,(4 ןיולב טאהעג רע טָאה טסערא ןראפ) לטיה ןפיוא ךעלדנר

 םייב ןשטייד יד ןפלָאהענוצ טייקנבענעגרעביא רעטסערנ רעד טימ טָאה

 .םוטנדיי רעוועשראוו סָאד ןרידיווקיל

 -רעטופ רעד טימ תוכייש ןיא ןרָאװעג טריטסערא זיא יקסנירעש ןעוו

 -ראפלעטש ןייז ןעמונראפ טנאדנעמָאקטּפיוה סלא טרָא ןייז טָאה ,ערעפא

 ןבָאה ןשטייד יד יו רעדָא ,ןיקייל טאקָאוודא רעוועשראוו רעד ,רעטערט

 ןַא רעייז ןעוועג זיא סָאד ."ןָאעלָאּפַאנ רעניילק רעד , --- ןפורעגנָא םיא

 ,רָאטַאזינאנרַא רעכעלנעוועגנרעסיוא ןא ,ריציפא רעקיטכיט ןוא רעשינרענע

 יד ייב לוש-ןריציפָא רעד ןיא נירק ןראפ טנכייצענפיוא ךָאנ ךיז טָאה סָאװ

 ,ערעיראק עשירעטילימ עסיורג א טנָאזעגסיוארָאפ םיא טָאה ןעמ .ןקאילָאּפ

 ,סקּוװ םעניילק-קסעטָארג ןוא םאטשּפָא ןשידיי ןייז ףיוא טקוקעגנ טשינ

 ןצנאנ םעד ןופ רָאטאזינאגרא רעשיטקאפ רעד ןעוועג זיא ןיקייל

 ,טסערא סיקסנירעש ךָאנ .ָאטעג ןיא טַארַאּפַאיצילָאּפ ןטנייווצראפ-טיירב

 ,יײצילַאּפ רעשידיי רעד ןופ טנאדנעמָאקטּכיוה רעד ןרָאװענ זיא רע ןעוו

 יוזא רע זיא ,?לטיה שיאייצילָאּפ ןייז ףיוא ךעלדנרעטש ענרעבליז 4 יד טימ

 ,אטענ רעוועשראוו םענופ קערש יד ןרָאװעג זיא רע זא ,לָאר ןייז ןיא ןיירא

 ןפערט טנָאקעגנ טנאדנעמָאקײיצילַאּפ ןקיסקוווניילק םעד ןעמ טָאה דימת

 לָאמנייק ךיז טָאה רע ןכלעוו טימ ,טייז רעד ייב טנוה ןסיורג ןייז טימ

 רעכלעוו טימ ,טנאה ןיא טורציּפש רענרעדעל א טימ ןוא טדיישעג טשינ

 ןיקייל .ּפָאק ןרעביא ןנַאלשעג טייקיניילק רעטסדנימ רעד ראפ טָאה רע

 ףיוה ןפיוא קעווא זיא סָאװ ,ייצילָאּפ עשידיי ןָאטולּפ ןטימ טריפעגננָא טָאה

 ןוא ןעיורפ עשידיי ןדניבוצוצ ייז ןעגנּוװצעג ןוא הסיפת רעשידיי רעד ןופ

 יד טָאה ןעמ עכלעוו ייב ,ךעלצעלק עטיירנענוצ לעיצעּפס יד וצ רענעמ
 ןיקייפ טָאה .עיצוקעזקע רעד ןופ גָאט םעניא .ןפָאשרעד ןדיי עכעלקילגמוא

 ייז ראפ ןטלאהענ ןוא ןָאטולּפ םעד גָאטראפ רענייזא 8 ןעמונעגפיונוצ

 ,טנעמָאמ א ןעמוקעג ןזיא טציא ןַא ,טגָאזעג ייז טָאה רע .עדער עצרוק א

 רעייז ןליפרעד ןוא רעטקאראכ ןטסעפ רעייז ןזייווסיורא ןפראד ייז ןעוו

 ןעו טשרע .טנָאזעג טשינ ייז רע טָאה ,ןייג ןפראד ייז ןיהּוװװ .טכילפ

 עטיירגענוצ יד טקרעמאב ןוא ףיוה-הסיפת ןפיוא ןענופעג ךיז ןבָאה ייז

 .ןעמוקרָאפ ףראד ָאד סָאװ ,ןענאטשראפ ייז ןבָאה ,ךעלצעלק
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 וו ָאק ר ו ט 4 ס ַא נָא י

 "ענג טּפשמראפ "טכירעג-רעדנָאז , ןשטייד ןכרוד ןענעז םישודק טכא

 לפָאטראק ןוא טיורב ?סיבא טלגומשעג ןבָאה ייז לייוו ,טיוט םוצ ןרָאװ

 ןוא ןעוועטאר וצ םורא יוזא ידכ ,ןיירא ָאטעג ןיא טייז רעשירַא רעד ןופ

 ןפיוא ענעסָאשרעד יד ןשיווצ .ןבעל םייב תוחּפשמ ערעייז ןטלאהרעד ֹוצ

 :ןענופעג ךיז ןבָאה .הסיפת רעשידיי רעד ןופ ףיוה

 טזָאלעגרעביא ,רעזעלג א ךאפ ןופ ,טלא רָאי 26 ,סוקַײּפ קעסָאי (1

 -ירא םייב סאגנ עננעיש רעד ףיוא ןרָאװעגנ טּכאכעג ,רעדניק 2 טימ יורפ א

 י .ךעלטיורב 8 טימ ?קעז א אטענ ןיא ןעלגומשרעב

 טגעלפ ;רעטסוש א ךאפ ןֹופ ,טלא רָאי 98 ,םיובשיפ קעטָאמ (2 '

 .ןענידראפ טוג ןֹוא ךיש םירעיוּפ יד ןטכירראפ ,ףרָאד ֹוצ ףרָאד ןופ ןייג

 | | ,רעדניק 4 טימ יורפ א טזָאלענרעביא

 -ורא םייב ןרָאװעג ןטלאהראפ .טלא רָאי 25 ,ןײטשַאּפ ַאלַאס (8

 .הנותח ריא ךָאנ ןכָאװ ייווצ ןעמוקענמוא .טייז רעשירא רעד ףיוא ןייגרעב

 ,טלא רָאי 82 ,ןאמרענילק הקבר 44

 .ץֵאנ אבל (8

 ךעלנעממוא רימ זיא ,ענעסָאשרעד עקירעביא יירד יד ןופ ןעמענ יד

 לדיימ רעצניווָארּפ א ןענופעג ךיז טָאה יירד יד ןשיווצ .ןעמוקאב וצ ןעוועג

 -סיוא ,לצעלק םוצ ןדנובענוצ יז טָאה ןעמ ןעוו ,טָאה סָאװ ,רָאי 16 ןופ

 ךייא טימ ןעמ טעװ ןגרָאמ ,םינלזג : ןטנאיצילאּפ עשידיי יד וצ ןעירשעג
 | : | . ...ןכאמ עקיבלעז סָאד

 רעוועשראוו ןראפ ראסימָאק רעד טניוווענייב טָאה עיצוקעזקע יד

 טנאדנעמָאקטּפיוה רעד ,רָארוקָארּפ רעשטייד רעד ,דלאווסרעוא ר"ד ,ָאטעג

 עשיליוּפ יד ,יקסנישומישּפ רָאיַאמ ,עשראוו ןיא ייצילָאּפ רעשיליוּפ רעד ןופ

 ןופ ףעש רעד ,יקצעיַאמ ןוא קַאינָאמ ןענאטיּפַאק יד ,ןראסימַאקדייצילָאּפ

 -ידיי רעד ןופ באטש רעד ןוא דלעפנעדניל רעטכיר ,הסיפת רעשידיי רעד

 -ענכרוד .שארב ןאמרעדעל ןוא ןיקייפ ןטאקָאוװדא יד טימ ייצילָאּפ רעש

 יד עטּפשמראפ יד ןדנובראפ .ייצילָאּפ עשטייד טָאה עיצוקעזקע יד טריפ)

 ,ךעלצעלק יד וצ ייז ןדנובענוצ ןוא ץאלּפ-עיצוקעזקע םוצ ייז טריפענ ,ןניוא

 ןטימ שארב --- עמאמ-עטאט עשידיי ןופ ענעריובעג --- ןדיי ,רעדייל ,ןבָאה)

 .ןוטעג רעטיצ ןייק טשינ ייברעד טָאה ץראה ןייז ןוא .ןיקייל ףרוווסיוא

 רעד ןיא טָאה רע זא ,סנארט ןיא ןיירא יוזא זיא ףרוווסיוא רעקיזָאד רעד
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 ןעװעג סע זיא יוזַא 1

 תוירזכא ןיא ןיטשוצּפָא טשינ טימאב ךיז ָאטעג ןיא "סעיצקא , יד ןופ טייצ

 שיטניה ןייז ןופ ףוס ןזיב טנידעג יירט ייז ןוא רעדרעמ עשיצאנ יד ןופ

 ךָאנ ןשטייד יד ןבָאה טעברא רענעבעגענרעביא ןייז ראפ קנאד סלא .ןבעל

 רעשידיי רעד ןופ לייטרוא ןא טיול ןרָאװעג ןסָאשרעד זיא רע) טיוט ןייז

 ןוא .דניק ןריובעגדיינ רעייז טימ יורפ ןייז ןסָאשרעד (עיצאזינאגרא-ספמאק

 -וקאב טָאה ןאמ ריא סָאװ ,ווירב רענרעזייא רעד ןפלָאהעג טשינ טָאה םע

 .רעבענטיורב ענייז ןופ ריא ראט ןעמ

 .ודא ;ןופ ןענאטשאב ןיא ײצילָאּפ רעשידיי רעד ןופ באטש רעד

 ןוא ילעצראמ יקסנילּפאשט רעדירב יד ,(קעוואלצאלוו ןֹופ) יקסניבמָאנ

 -בול ןאפעטס רָאטקאדער ,(עשראוו) ןאמרעדעל .וודא ,(שזדָאל ןופ) לאכימ

 -נעש רָאיַאמ ,(םוירעטסינימ-ןרעסיוא ןשיליוּפ ןיא לָאמא טעבראעג) רעניל

 ,(עשראוו) טרעקניּפ ,וודא ,(עשראוו ןופ) םלעפ ,וודא ,(גרעבמעל ןופ) דלעפ

 רעוועשראוו םענופ רעטעבראטיס ןעוועג) יקזדורנאוואנ קירנעה .,וודא

 -ּפָאראנילּפיצסיד ןופ ףעש ןעוועג זיא יקזדורגאוואנ .("דנָאלנעשּפ שאנ,

 ךיז ןבָאה ןריציפָא ערעכעה יד ןשיווצ .ייצילָאּפ רעשידיי רעד ייב גנולייט

 ,ןָאק .וודא ,ץרעה .וודא ,דלעפנעדניל רעטכיר ,אדווערב .וודא :ןענופעג

 ,יקסניוועל רעדירב-ןטאקַאוװדא יד ,יקסווָאקטוג .שזניא ;טילבנרָאק .וודא

 -נעטסריפ ,גנילרעמש . ,יקסרעימישזאק ,רעלדא וואלסינאטס .וודא ,עזָאר

 -אק) יקסטראוו .שזניא ,לעדנאמ .וודא ,(שזדָאל ןופ) ץישזיּפ ,וודא ,גרעב

 עדָאר ,רָאשטשארק ,ריּפַאּפוַאלב ,(שזדאל ןופ) ץיווָארָאה יורפ .וודא ,(שיל

 ןיא ןדנאבראפשיילפ יד ןֹופ רעציזרָאפ .נעג) ךילרע ,(קעוואלצאלוו ןֹופ)

 ,(גרעבמעל ןופ) ?עדנעה .רענרעק יצאנניא .וודא ,ץַאק .וודא ,(עשראוו

 .(עטָאּפאק ?סָאי) ךילרע .י ןוא ואדנאל ר"ד ,ןאמשיילפ

 -ידיי רעד ןופ רָאטקעּפסניא רעד זיא ךיז ראפ לטיּפאק רעדנוזאב א

 רענייש רעטיובעג-טסעפ רעגנוי א -- ,גרעבמעל ןופ לעדנעה ייצילָאּפ רעש

 ןאמ-סגנואיוהטראפ ןוא רעטעבראטימדָאּפאטשעג א ןעוועג זיא רע .ןאמ

 ןעוועג זיא טנאה עטכער ןייז .ייצילָאּפ רעשידיי רעד ןיא ָאּפאטשענ ןופ

 יירפ ןוא קנארפ זיא יז .דנַאלטנעװ ןעמָאנ ןטימ ,לדיימ שידיי ןייש-דליב א

 ןוא דנאבמערָא ןַא ןָא טייז רעשירא רעד ףיוא ןוא ָאטעג ןיא ןעננאנעגמורא

 ,טייצ א ןיא --.סָאד ןוא .ןצלעּפ עטסרעייט יד ןיא ,ןכיײצּפָא-ןדיי ַא ןָא

 עקיזַאד יד .ץלעפ א ןנָארט ראפ ףָארטש-טיוט טָארדענ דיי א טָאה'ס ןעוו
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 וזָא ק ר ו ט  ס ַא נָא ו

 עריא טימ ןעמאזוצ ,לעדנעה רָאטקעּפסניא ןופ עטבילעג יד ,דנאלטנעוו

 רעסעּפ עשידנעלסיוא טימ טנרָאזראפ ןעוועג ןענעז ,סרעטסעווש עדייב

 םלא עשראוו ןופ ןרָאפענּפָא טייצ רעקיטכיר רעד וצ עקאט ןענעז ייז ןוא

 | | .רענריב ?עשידנעלפיוא,

 ייצילֶאּפ רעשידיי רעד ןופ "ץנענימע עיורג , יד ןעוועג זיא לעדנעה

 -לענעדוי רעד טרירעפנָאק םיא טימ ןבָאה םינינע עקיטכיוו עלא ןיא ןוצ

 ןוא יקסנירעש ןטנאדנעמָאקייצילַאּפ יד ןוא ווָאקאינרעשט םַאדא רעטסעט

 רעוועשראוו םענופ עיצאדיווקיל יד ןביוהעגנָא ךיז טָאה'פ תעב ,ןיקייל

 עקינייוו יד וצ רעהעג רע ,ןגָארטענּפָא סנטייצאב ל?עדנעה ךיז טָאה ,ָאטעג

 טָאה עיצאזינאגרָאספמאק רעשידיי רעד ןופ ליוק יד ןעמעוו ,עטלייצעג

 .טכיירגרעד טשינ

 רעד ןופ סוּפרָאק ןריציפָא ןופ ּפעק-ןּפראק ענעעזעגנָא-רָאג יד וצ

 -עלטא ןא ;גנילרעמש דמושמ רעד ךיוא טרעהעג טָאה ייצילַאּפ רעשידיי
 .טימ ,סקָא ןא ןופ קראק א טימ ,טיירב ןוא קיד ,סיורנ ,טלאטשענ עשיט

 ,לדרעב .קיציּפש א טימ ןוא ןניוא עכעלננירדכרוד ,עניילק ,םינּכ זייב א

 טימ ָאטעג ןיא טנאקאב ןעוועג רע זיא ,רעדיוג ןייז טקעדראפ טָאה סָאװ

 -ראּפ , יד ךיוא רָאנ ,ןדיי םתס רָאנ, טשינ ןגָאלשעגנ טָאה רע .החיצר ןייז

 סלא "טנכייצעגסיוא; ךיז רע טָאה רעירפ ,ןטנאיצילַאּפ עשידיי "עוויש

 רעד ייב ןאמשיילפ ןוא סָארג רָאיַאמ ןטימ ןעמאזוצ ,ריציפֶא רעקידנריפנָא

 -- רעטעּפש ןוא ,גנולײטּפָא ראטינאס ןוא עיצקעפניזעד רעד ןיא טעברא

 טָאה רע ּוװ ,ָאטעג רעוועשראוו סָאד ןרידיווקיל םייב "סעיצקא, יד תעב

 טשינ ןוא .טייקלאטורב ןייז ןזייוווצסיורא י"דלעפ קידנצנעלג א, טאהעג

 ,עיצקא רעד תעב ,ןרָאװעגנ טמיטשאב ןשטייד יד .ךרוד רע זיא טסיזמוא

 -קיר ןייז ףיוא ןסעזעג ךיז זיא רע .ץאלּפנאלשמוא םענופ טנאדנעמָאק סלא

 ןטרָאּפכנארט עטכארבעג יד טימ טריגיריד ןוא ץאלּפנאלשמוא ןפיוא עש

 , , .ןדיי עכעלקילגמוא

 ףיוא טָאה עיצאזינאגרַאספמאק עשידיי יד סָאו ,טאטנעטא רעד

 ןסָאשרעד רעבָא זיא רע .ןעננולעג טשינ ,רעדייל ,זיא ,טריפענסיוא םיא

 .ןשטייד יד --- ןיילא רעבעגטיורב ענייז ךרוד ןרָאװעג

 רעדורב סנעמעוו ,שזדָאל ןופ יקסנילּפאשט ילעצרַאמ דמושמ רעד

 ,טסאּפעג רעכינ ךיז טָאה ,טנאטוידא רעטשרע סיקסנירעש ןעוועג ןיא סע
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 ראפ ,תולעמ עכעלרעניא ענייז בילוצ ייס ,עכעלרעסיוא ענייז בילוצ ייס

 -יפֶא ןטסנעש ןוא ןטסטנאגעלע ןראפ טנכערעג ךיז טָאה רע ,בייל-ןָאלַאס א

 יד תעב "טנכייצעגסיוא, ךיז טָאה רע ,ייצילַאּפ רעשידיי רעד ןופ ריצ

 -ראמ ,סעדאקָאלב יד טימ טריפעגנָא ךעלנעזרעּפ ןוא ָאטעג ןיא "סעיצקא,

 שָארב רעניַארקוא ןוא רעניווטיל ,ןטעל ,ןשטייד יד טימ ןעמאזוצ קידנריש

 רעוועשראוו יד ןופ גנילביל רעד ןעוועג זיא רע ,ייצילַאּפ רעשידיי רעד ןופ

 .טדנארב ןוא קעשאטיוװ טיײל-ָאּפאטשעגנ יד ,םינילת

 -עשז) "עלעטשלעפעב , יד ןרָאװעג טעדנירגעג ןזיא ָאטעג ןיא ןעוו

 ָאּפאטשעג רעד ךרוד ןרָאװעג טמיטשאב יקסנילּפאשט זיא ,(108 ענזאל

 טגעלפ ןיהא ,רעטכיר-סגנושרָאפסיױא ןוא רעטייל סלא ,(טסניד-רעדנָאז)

 -ָאטעג יד רעבירא ןלעוו םייב טּפאכעג טָאה ןעמ סָאװ ,עלא ןעננערב ןעמ

 סָאװ ןדיי ראפ -- ןוא עיצקא רעד ךָאנ ךיז ןטלאהאבסיוא םייב ,ץענערג

 סלא ןריּפאּפ עטשלעפעג טימ טייז רעשירא רעד ףיוא טּפאכענ טָאה ןעמ

 -ענ טָאה ןעמ עכלעוו ,ןטסירק טכארבעג ךיוא ןעמ טָאה ןיהא .ןטסירק

 -סיוא ןנעלפ סעיצוקעזקע יד .ָאטעג ןיא "טונימ רעסייה , רעד ףיוא טּפאכ

 ,ּפָאק ןיא סָאש ןקור א טימ ,רעלעק ןיא ,טרָא ןפיוא ,טדָאד ןרעוו טריפעג

 -ננעק 98-91 ענלעשזד ףיוא ןרָאװעג טריפענסיורא ןענעז תונברק יד רעדָא

 ענעסָאשרעד יד ןשיווצ .ןרָאװעג ןסָאשרעד טרָאד ןוא קַאיװַאּפ םעד רעביא

 עכעלטפאשלעזענ עטנאקאב יד ןענופענ ךיז טָאה 103 ענזאלעשז ףיוא

 .(ןידנעב ןופ) רענטאר יורפ ןירעוט

 א טיירנעננָא סנטייצאב טאהענ ךיז טָאה יקסנילּפאשט ילעצראמ

 רעד ןביוהעגנָא ךיז טָאה'ס ןעוו ןוא רענריב רעשידנעלסיוא סלא סאּפ

 קעווא יורפ ןייז טימ ןעמאזוצ רע זיא ,ָאטענ רעוועשראוו ןיא דנאטשפיוא

 -סיוא ןייק ןרעוו וצ טשיוטענסיוא רענריב רעדמערפ סלא ידכ ,קַאיוװַאּפ ןיא

 ןפיוא רע זיא ,ןשטייד יד טסניד רעיירטענ ןייז ראפ "קנאד , סלא .דנאל

 עשיליוּפ עטנאקאב יד ,יורפ ןייז טימ ןעמאזוצ ןרָאװעג ןסָאשרעד קַאיווַאּפ

 .(שודָאל ןופ ןָאק ענעריובעג א )}אקסלעשזָאק ַאיצילעפ ןיטסיטרא

 ריציפֶא רעד ןעוועג זיא ?עלעטשלעפעב , רעד ןיא רעטערטראפ ןייז

 .רענזיימ --- ייצילָאּפ רעשידיי רעד ןופ

 ערעיראק ןייז ןביוהעגנָא ןילרעב ןופ דיי רעד טָאה ןדיישאב ןוא ?ליטש

 -עגניירא רע זיא ,ָאּפאטשעג ןופ סנעדיפנָאק סלא .ָאטעג רעוועשראוו ןיא
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 ריציפָארעטנוא ןא ןופ גנאר ןיא ,ייצִולָאּפ רעשידיי רעד ןיא ןרָאװעג טצעז

 ,ײצילָאּפ רעד ןופ באטש ןיא טסינַאפעלעט רעד ןעוועג זיא רע .(עוװָאּפורג)

 ןוא ףראד ןעמ סָאװ ץלא ןבעגעגרעביא ןוא ןענָאפעלעט עלא ןעמונענּפָא

 .ףראד ןעמ ןיהווו
| 

 -ָאירַאק , עפאק ןופ רעמיטנגייא רעד ןעוועג קיטייצכיילג זיא רענזיימ |

 ערעדנא ןיא יו טקנוּפ ,ןגעלפ עפאק םעד ןיא .9 עקסווָאבישזנ ףיוא :?ַאק

 ערעדנא ןשיװצ .ןעגנוטערטסיורא עשיטסיטרַא ןעמוקרָאפ ,רעזייהעפאק

 ַאנווונאמ אקשישטנארפ ןירעצנעט עטמיראב יד ןטערטפיוא טרָאד טנעלפ

 .(2 עשנעג ןופ גרעבנעזָאר רחוס-שזאטָאקירט ןטנאקאב םענופ רונש א)

 ךיוא זיא ןוא ןירעטעבראטימ עטסטנעָאנ סרענזיימ ןעוועג זיא אנווגנַאמ

 | | .ָאּפאטשעג ןיא "קיטעט , ןעוועג

 ןיא טעבראעג בייהנא ןופ טָאה יקזדורגָאװאנ קירנעה טאקָאװדא |

 טימ ןעמאזוצ ,טמא-סטכיזפיוא ןיא .,ףליהניילא רעלאיצַאס רעשידיי רעד

 -עג זיא גנולײטּפָא רעד ןופ שארב .א"א טריווזואה ,דלאוו ןטאקאוודא יד

 יי .יקסווָאקילעיװ .ג ר"ד .וודא ןענאטש

 עוויִטיִזָאּפ תמאב ןוא עכעלצונ טריפענ טָאה גנולײטּפֶא עקיזָאד יד

 ןוא ייצילַאּפ רעשידיי רעד ןיא רעבירא זיא יקזדורגָאװאנ רעבָא ,טעברא

 ןאמרעה .דער ןעװ ,גנולײטּפָא- ראנילּפיצמיד יד טרָאד ןעמונעגרעביא |

 ,םינינע-רעטאעט ראפ טנערעפער ןעוועג סנטצעל זיא סָאװ ,יקסניוורעשט

 טָאה סָאוװ ,ייצילַאּפ- לאנימירק העד. ןופ ףעש סלא ןרָאװעג טמיטשאב זיא

 -רעטאעט םעד ןעמונעגרעביא יקזדורגָאװאנ טָאה ,ָאטעג ןיא טעדנירגעג ךיז

 עכלעוו ,סעריטַאס ןוא רעדיל יקזדורגָאװאנ טביירש קיטייצכיילג .טאר ןעפער

 ןטסקעט יד .ןעגנוטלאטשנאראפ עשיאייצילָאּפ יד ףיֹוא טריפעגסיוא ןרעוו

 יד רַאפ רעביירש-ןטסקעט) יקסּפיל טסיציִלֶאּפ ןטימ ןעמאזוצ רע טביירש

 סָאו ,(ןטערטפיוא ךיוא טגעלפ ןיילא רע עכלעוו ןיִא ,סעיווער עשיליוּפ

 .ָאּפאטשעג ןופ טנעגא ןא ןעוֶועג ךיוא זיא

 יקזדורגָאװאנ רעבָא טָאה ,טמא םעיינ ןַײז ףיוא קיטעט ןיושי קידנעייז ! 

 יַאּפ םעד ןיא .רעטייוו .ןוא ?טיה-ייצילָאּפ ןייז ןפרָאװעגּפָארא טשינ ץלא

 רעוועשראוו םענופ עיצאדיווקיל יד ץביוהעגנָא ךיז .טָאה'ס ןעוו .טרידאר

 רעכלעוו טימ ,ייצילָאּפ רעד ןיא ןיקזדורגאוואנ רעדיו ;היּמ ןעניפעג ,ָאטעג
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 ךיז םיא טגנילעג רעטעּפש .ָאטעג ןיא סעדאקָאלב יד ןיא לייטנָא טמענ רע
 | .טייז רעשירא רעד ףיוא ןעמוקאבוצרעבירא

 -עירטסודניא ןכייר םענופ ןֹוז רעד ,ץעיװָאנסָאס ןֹופ ,גרעבנעטסריפ
 עשראוו ןופ ,ןשטייד יד ייב ערעיראק עשימרוטש א טכאמעגכרוד טָאה ,רעל
 ,יײצילַאּפ-ָאטעג רעשידיי רעד ןיא ןטערטעגניירא ףוסל ןוא ,לָאּפָאנראט זיב
 טייקנדירפוצ רעד וצ טנכייצעגסיוא ךיז טָאה רע .ריציּפֶא ןא ןופ גנאר ןיא
 רעוועשראוו: סָאד ןטכינראפ םייב "ןעגנוטסייל , ענייז טימ ןשטייד .יד ןֹוֿפ
 ןוא ?סעיצקא, ןֹוא סעדאקָאלב יד טימ טריפעגנָא ןיילא טָאה רע .םוטנדיי
 "רעקידנצנעלג , ןייז ןופ ףוס עמאס םייב .טיוט םוצ ןדיי טקישעגקעווא
 סע זא ,ןשטייד יד ןופ יורטוצ םעד ןענּוװעג טייוו יוזא רע טָאה ערעיראק
 עיסימ עכעלטרַאוװטנאראפ יד ןרָאװעג ןבענעגרעביא קיטנעהננייא .םיא זיא
 ןוא רעדירב ענייז טימ ןענָאגאוו"יפ עטלופרעביא יד ןריבמָאלּפראפ .וצ
 -יאמ ןוא עקנילבערט ןייק טוט ףיוא ןעגנאגעג ןענעז סָאװ ,רעטסעווש
 יב יי : | : -  .סענאד

 ,עיצאזינאגרַא רעשידרערעטנוא רעשידיי .רעד ןופ לייטרוא ןא טיול || -
 רעד ןופ רעדילנטימ ךרוד ָאטעג ןיא ןרָאװעג ןסָאשרעד גרעבנעטסריפ זיא
 0 6 א - ,עיצאזינאנרַא-ספמאק רעשידיי

 -טסנידראפ ןוא עטסקיטכיט יד ןופ רענייא ,ןאמרעדעל טאקָאוודא
 א ךיז ראפ ןענופעג ָאד םָאה ,ייצילַאּפ רעשידיי רעד ןופ ןֹריציפֶא עטסלופ
 ,טהלוועאב טליפעג רעּבָא ךיז טָאה ןאמרעדעל .טעברא וצ ךדלעפ טיירכ
 רעטערטראפלעטש .רעטשרע .רעד ןרָאװעג זיא ןיקייל רעניילק רעד יאמלה
 טלייטעגוצ זיא םיא ןעוו טייצרעדניא .,יקסנירעש טנאדנעמאקטּפיוה םענופ
 ,טָאה .רעכלעוו ,ןיקייל .רעטערטראפלעטש ןטייווצ םענופ טמא רעד ןרָאװעג
 -טייקיטרעװרעדניֿפ א ףיוא ןטילעג ,סקּוװ םעניילק:קסעטָארג ןַַיז - ביִלוצְ
 טקודייטראפ. גנולעטש עטרעבָארעד םיא ךרוד טציא .יד טָאה ,סקעלּפמָאק
 טבאמ יד ןטלאהעג טפעפ .ןוא ןעלטימ ערשכ טשינ ןוא ערשכ יילרעלא טיש/
 -עלעג רעדעי :ייב ,דימת טָאה."ןָאעלָאּפַאנ רעניילק, רעד .טנעה ענייז ןיא
 ןייז ןליֿפ זצ סע ןבעגעג ןוא גנאר ןרעכעה ןייז ,ןכָארטשעגרעטנוא; ,טייהנג)
 ןצנאג םענופ טּפאהעג ןעניקייל טָאה ןאמרעדעל ,ןאמרעדעל עגעלָאק ןרעטקָעי
 ,ףיא בָאה סָאר .ךעלסיֿפ ןלעטשוצרעטנוא םיא ידּכ ;ןוטענ:ץלא ןוא-ןצראה
 ןקא ןעוועג .זיא סָאד/ ;ןָאזרעּפ ןיימ סימ .ןליפרעד טנָאקעג ,קידנליוו ,טשינ)



 וו ָא ק ר ו ט ס א נָא ו

 טָאה יורפ ןיימ .הסיפת רעשידיי רעד ןיא ןסעזעג ןיב ךיא ןעוו ,טייצ רעד

 ןבעגעגסיורא ריא טָאה ןיקייל ,רימ טימ גנואעז א ןעמוקאב וצ טימאב ךיז

 ךיילג טָאה ,םעד ןגעוװ ךיז קידנסיוורעד ,ןאמרעדעל .שינעביולרעד אזא

 א ןבעגעג טָאה ןיקייל ןא ,טכאמ רעשטייד רעד וצ טרָאּפאר א ןבירשעגנָא

 ןסעזעג זיא סָאװ ,ןטריטסערא ןשיטיִלאּפ א טימ ךיז ןעז וצ שינעביולרעד

 ראפ ךיז טלָאװ לאפ רעד יװ טשינ סייוו ךיא .ָאּפאטשעג ןופ תושר ןיא

 ןעמ טָאה .לאפָארטסאטאק --- רעכיז ,רעבָא רימ ראפ ,טקידנעעג ןעניקייל

 םעד ןקישרעביא ןופ ןענאמרעדעל ןטלאהוצּפָא ידכ ,ןוטעג ץלא עקאט

 .ןיירא ָאּפַאטשעג ןיא טרָאּפאר

 עטסקיאעפ עדייב יד ןשיװצ טשרעהעג טָאה םזינָאגאטנא אזא

 יד ייב ךיז טָאה ןאמרעדעל .ייצילַאּפ רעשידיי רעד ןופ ןריציּפָא ערעכעה

 ןייז ןצנאגניא ןריולראפ ןוא "טנכייצעגסיוא , קירעהעג יו ךיוא סעיצקא

 .שובל ןכעלשטנעמ

 ןראפ טָאה ,טאקָאוװדא רעקיאעפ רעייז ,רעגנוי א ,אדווערב טאקאוודא

 ןוא שטנעמ רעשיטע ,רעטסנרע סלא טמשעג ,ןענאמרעדעל וצ ךוּפיהל ,גירק

 טשינ זיא רע ךיוא ;ןטאקָאװדא ןגעלָאק ענייז ייב טבילאב רעייז ןעווענ זיא

 רעשידיי רעד ןופ טסניד ןיא טלעטשעג ךיז ןוא ןויסנ םעד ןענאטשעגייב

 -רָאק-ןריציּפָא ןיא טרָא קידובכב א ןעמונראפ ךיילג טָאה רע ּגוװ ,ייצילַאּפ

 -קיל רעד תעב רעבָא זיא ,אדווערב רענעסאלעג ,רעקיאור דימת רעד .סוּפ

 רעד טימ ןוא טיוה ןייז ןופ סיורא ָאטעג רעוועשראוו םענופ עיצאדיוו

 זיא שטנעמ רעד ,ןדיי ףיוא "סעיצקא, יד טריפעגכרוד תוירזכא רעצנאנ

 טָאה רע טייקלאטורב אראפ סָאװ טימ .ןענעקרעד וצ ןעוועג טשינ שממ

 "רעטנוא ןא יװ ךיז טלדיזעג !תונברק עכעלקילגמוא יד ֹוצ ןגיוצאב ךיז

 ןעיירש ןקידרדסכ ןופ עמיטש רעקירעזייה רעד טימ ןוא שטנעמ-טלעוו

 ףיוא רע ןוא טיוט ףיוא ןייג ףראד'ס רע ,טרידיצעד רע טָאה ןעלדיז ןוא

 יקּפילָאװַאנ ףיוא ףליהניילא רעלאיצאס רעזדנוא ןופ ןָאיאר ןיא ןעוו .ןבעל

 עטשרע יד ןיא זיא (עיצוטיטסניא רעזדנוא ןופ טרָא-ץיז עטצעל סָאד) 8

 טָאה'מ ןוא "עיצקא, ןא ןרָאװעג טריפענכרוד עיצאדיווקיל רעד ןופ געט

 ךיא .ןיב ,ףיורא רענעגעווטסאל יד ףיוא רעטעבראטימ ערעזדנוא טּפאכעג

 ,"עיצקא, רעד טימ טריפעגנָא טָאה סָאװ ,ריציּפֶא םוצ ןרָאװעג טרינעלעד

 סָאװ ,רעיוט א וצ ןנָאלשרעד םיוק ךיז בָאה ךיא .ןרינעוורעטניא וצ ידכ

14 



 ןעװעג סע זיא יווַא

 ווא "קינווָארעיק ןאּפכ , רעד ךיז טניפעג טרָאד זא ,ןזיוועגנָא רימ טָאה ןעמ
 זסעזעג ךיז זיא רע .אדווערב ףיוא עקאט ןסיוטשעגנָא ךיז ךיא בָאה טרָאד
 טָאה רע ןעוו .טנאה רעד ןיא שטייּפ רענרעדעל רעד טימ ,לוטש א ףיוא
 ןעמ ?ָאד ריא טוט סָאװ, : ןעוועג ענארפ עטשרע ןייז זיא ,ןעזרעד ךימ
 -ענ ןיב ךיא , -- םיא ךיא רעפטנע -- ?ןיינ, -- ??טּפאכעג ךייא טָאה
 יד ןעיירפאב טלָאז ריא ,ליוװ ךיא .ץנעוורעטניא ןא טימ ךייא וצ ןעמוק
 ,"ףליהניילא רעלאיצַאס רעשידיי רעד ןֹופ רעדילגטימ ךייא ךרוד עטּפאכעג

 טארגנדיי ןשיווצ םזינָאנאטנא רעד זא ,ןקרעמאב ֹוצ טרעוו זיא סע
 ןסקאוועג זיא ףליהניילא רעלאיצַאס רעשידיי רעד ןוא ייצילַאּפ ןייז טימ
 -ַאֹּפ עשידיי יד עקאט ךיז טָאה "סעיצקא , יד תעב ןוא ,גָאט וצ גָאט ןופ
 יד טּפאכענפיוא ייז ןוא רעטעבראטימ ערעזדנוא ןָא ןעוועג םקונ ייציל
 ןדלָאמעג ןשטייד יד ךרוד זיא לעיציפָא םנה ,ןטרָאּפסנַארט יד ןיא עטשרע
 "גנולדיזסיוא , רעד ןופ זא ,עיצאדיווקיל רעד ןופ בייהנא םייב ,ןרָאװעג
 -עבראטימ ,(ןטאטשראוו) "ןּפָאש , יד ןֹופ רעטעברא עלא טיירפאב ןרעוו
 -עש ןבָאה ,ףליהניילא רעלאיצַאס רעשידיי רעד ןֹופ ןוא טארנדיי ןֹופ רעט
 טשינ ייצילַאּפ רעד וצ לעפאב ןליטש א ןבעגעגסיורא ןיקייל ןוא יקסניר
 ףיוא עקאט ךיז טָאה אדווערב .סעיצאמיטינעל ערעזדנוא ןריראנָאה וצ
 -רעד רע טָאה ךיז ןלעטשנייא ןשיגרענע ןיימ ףיוא ,ןפורראפ לעפאב םעד
 ךיא, :טרָאװ ייב טרָאװ רעביא ָאד בינ ךיא סָאװ ,סקידננלָאפ טרעלק
 ןלעוו ייז יו םעד טיול) ?סעדרָאמ , ערעייז טיול .ןשטנעמ יד ןעיירפאב לעוװ
 טסייה ,טשינ ,(טניימעג אמתסמ רע טָאה -- ןגיוא ענייז ןיא ןייז ןח אשונ
 -ןטיטסניא רעכעלטפאשלעזעג א וצ שטנעמ א ןֹופ טייקירעהעגוצ יד ,סע
 ..."?עדרָאמ , יד רָאנ ,טרידיצעד ָאד טָאה עיצ

 סלא ןרָאװעג טמיטשַאב אדווערב זיא ."עיצקא,-ראונאי רעד ךָאנ
 -אפרע-טרעוו , רעד ייב (ןאמ 100) ייצילַאּפ עשידיי עּפורג רעד ןופ ףעש
 -ראפ ךיז טָאה סָאװ ,יײצילָאּפ ןוא ,ס.ס רעד ןופ עיצוטיטסניא ןַא -- ?גנוס
 יד ןופ ןגעמראפ עשידיי עטזָאלעגרעביא סָאד ןעמיורסיוא ןטימ ןעמונ
 רעד ףיוא ןרָאװעג טריפענקעווא ןענעז םיטאבעלאב ערעייז סָאװ ,תוריד
 ."ננולדיזסיוא,

 רעד ףיוא ןפָאלטנַא אדווערב זיא עיצאדיווקיל רעטצעל רעד תעב
 | | .טייז רעשירא
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 וצ ָא ק ר ו ט  ס ַא נָא ו

 רעד ןופ רָאטקעּפסניא רעד ןעוועג זיא ּפיט רעלענינירַא רָאנ זיב א

 ןפורעג זדנוא ייב םיא טָאה ןעמ יו רעדָא ,ךילרע .י ,ייצילַאּפ רעשידיז

 -אפלאנא רעבלאה א ,רָאי קיסיירד יד ייב ןאמרעגנוי א ,?עטָאּפאק ?סָאי ,

 ןיא ןרָאװעג טצעזעגניירא ,(טסניד-רעדנָאז) .ד.ס רעד ךרוד רע זיא ,טעב

 .ייציִלַאּפ רעשידיי רעד

 רעוועשראוו א ןיא טנרעלעג וליפא עטָאּפאק ?סָאי טָאה נירק ןראפ

 ךיג זיא רע ;שרעדנא ץעגרע ןעוועגנ ןענעז ןעקנאדעג ענייז רעבָא ,הבישי

 וצ ,ןצנאט טנרעלענסיוא ךיז ןרעדנא ןשיוװצ ןוא געװ ןכיילג ןופ ּפָארא

 ןרבח וצ ןביוהעגנָא ךיז ןוא גנוגיינ עקראטש א רָאג טאהעג טָאה רע ןכלעוו

 יד ןנָארטעג ךָאנ רע טָאה טייצ עננאל א .ןשטנעמ-טלעוורעטנוא יד טימ

 ןיא םיא ןעמ טָאה ראפרעד -- ,לטיה עשידיי סָאד ןוא עטָאּפאק עננאל

 יזַאד רעד ."עטָאּפאק ?סָאי, ןבענעגנ ןעמָאנוצ א ןזיירק-טלעוורעטנוא יד

 .ןבעל ןייז ןופ ףוס ןזיב ןבילבראפ םיא ייב ןיוש ןיא ןעמָאנ רעק

 ןוא סעסקיש וצ גנוניינ עקראטש א טאהעג ךיוא טָאה עטָאּפאק ?סָאי

 ףיוא עסקיש א טימ ןפָאלטנא לָאמנייא טשינ רע זיא הנותח ןייז ךָאנ ןיוש

 ןייק טכארבענקירוצ םיא ןבָאה םירבח ענייז ןענאוו ןופ ,ץניוװָארּפ רעד

 ...תיב םולש סָאד טלעטשעננייא קירוצ םורא יוזא ןוא עשראוו

 רע תויה ןוא רעצנעט רעטונ סלא ןעננאנעגנָא ןיא עטָאּבאק ?סָאי

 -ענ רע טָאה ,טעברא עטסנרע ֹוצ קשח ןייק טאהעג טשינ לָאמנייק טָאה

 טבעלעג ךיוא טָאה רע .בוטש ןיא רעווש ןייז ייב ?סָאלק-ץנאט , א טנפע

 ייז ייב ןברָאװרעד ךיז טָאה רע ;טלעװרעטנוא רעד ייב "תורות ןיד , ןופ

 ןיא ךיג רָאנ ןוא טייקיפיפ ןוא המכח ןייז קנאדא טעטיראכוּפָאּפ סיורג

 ."יבר , סלא ןעגנאנעגנָא ייז ייב רע

 ןוא יורפ ןייז טימ ןעמאזוצ ,24 יקּפילאוואנ ףיוא טניווועג טָאה רע

 סָאװ ,רענערט א ,דיי ןרעטלע ןא -- ,רענייר בקעי רעווש ןייז ייב ,רעדניק

 .ןליוק טריפעג עלענעווטנאה א טימ טָאה

 טָאה'ס ןוא ךאמּפָא רעשיסור-שטייד רעד ןרָאװעג ןסָאלשעג זיא'ס ןעוו

 עטָאּפאק ?סָאי טָאה ,חרזמ ףיוא "גנורעדנאוו-רעקלעפ , יד ןביוהעגנָא ךיז

 רעשיטעווָאס רעד ףיוא תורוחס ןוא ןשטנעמ ןעלנומש טימ ןעמונראפ ךיז

 ךס א ייברעד טכאמעג ןוא םינינע יד ןיא ?ץעּפס , א ןעוועג זיא רע .טייז

146 



 ןעװעג סע וויא ויזַא

 -רעבירא ןפלעהוצ רע טנעלפ רעביירש ןוא ןרָאיטקא עשידיי ךיוא .טלעג

 ' .טייז רעשיטעווָאס רעד ףיוא ךיז ןעלקעּפוצ
 ייד רעד טימ טפאשטנאקאב ןסָאלשעג רע טָאה ץענערג רעד ףיוא

 רעסיוועג א ןענופענ ךיז טָאה'ס עכלעוו ןשיוװצ ,ךאוו-ץענערג רעשישט

 -ָאיּפש ןופ ףעש רעד ןעוועג זיא סואַאלָאקינ .סואַאלָאקינ ריציפֶא רעשישטייד

 -אק עלעסָאי ןופ טָאה רע .ץענערג רעשיטעווָאס רעד ייב גנולײטּפָא-שזאנ

 םיא טָאה סואַאלָאקינ סָאװ ,ןבאנפיוא עלא םורָאװ ,ןצונ ךס א טאהענ עטָאּפ

 רעטסערג רעד וצ טליפרעד עטָאּפאק לסָאי טָאה ,ןריפוצסיוא ןבעגעגרעביא

 | .ףעש םעיינ ןייז ןופ טייקנדירפוצ

 ןיוש עדייב ןבָאה ,דנאלסור טימ גירק רעד ןכָארבעגסיױא זיא'ס ןעוו

 -עצ ךיז ןענעז ןגעוו ערעייז .ץענערג רעד ייב ןוט וצ סָאװ טאהעג טשינ
 ענעדישראפ ןכאמ ֹוצ ןביוהעגנא עשראוו ןיא טָאה עטָאּפאק לסָאו .ןעננאנ

 -קַאיװַאּפ ןיא טצעזעננייא ןוא טריטסערא םיא טָאה ןעמ .סעיצאניבמָאק

 ,טרסמענ רעדירב ענענייא ---טנָאזענ טָאה רע יוו-- םיא ןבָאה סָאד .הפיפת

 ...?ןמ טונג ןייז ןענינראפ טשינ ---טגָאזעג טָאה רע יוו-- םוא טָאה ןעמ

 רעד ןופ ףעש סלא טמיטשאב םורא טייצ א ןיא טרעוו סואַאלָאקינ

 "רעד רע ,ָאּפאטשעג רעוועשראוו ןיא גנוליײטּפָא-שזאנָאיּפש ןוא ידנאלסיוא

 סערדא רעוועשראוו ןייז .ךילרע ?עדוי ןכעלצונ, ןקילָאמא ןייז ןָא ךיז טנָאמ

 ּפֶא ךיז טלעטש נָאט ןסיוועג א ןיא .ןבירשראפ ךיז ייב טאהעג רע טָאה

 טייג סע רעכלעוו ןופ ,עניזומיל עטנאנעלע ןא 24 יקּפילָאװַאנ רעיוט ןראפ

 ,סואַאלָאקינ ןעוועג זיא סָאד ,ריציפֶא רעשטייד רעטעשאּפענסיױא ןא סיורא

 .הריד סכילרע ןופ ןשטנעמ-בוטש יד רע טנערפ -- ??ךילרע זיא נו , ---

 -- .../הסיפת ןיא טצעזעגנייא קידלושמוא ,ךעבענ ,םיא טָאה ןעמ, --

 טגרָאז ,ונ ... ?יוזא, --- .יורפ רענעקָארשרעד ןייז ןופ רעפטנע רעד טלאפ

 העש א ןיא ןוא .--- ?בוטש ןיא ןייז רע טעוו םורא העש א ןיא .טשינ ךייא

 רע .עטסטנעאנ ענייז ןופ זיירק ןיא ןסעזענ ןיוש עטָאּפאק ?סָאי זיא םורא

 יו ,םיא ןבָאה סָאװ ,םירחוס עכייר .יד ףיוא לבעווש ןוא ךעּפ טישעג טָאה

 רע טעוװ טציא ,השקשינ ."?סיפ א טלעטשענרעטנוא , ,טגָאזעגנ טָאה רע

 ךילרע ?סָאי רעוװ ,ןזייווַאב זעמעלא רע טעװ טציא .ראפרעד ןעקנאדּפָא ייז

 .ןיא

 -ייד ענעדישראפ ןעמוקניירא רעטּפָא סָאװ ןנעלפ םיא וצ בוטש ןיא
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 װ ָא ק ר ו ט  ס ַא 2 ַא י

 רעווש רעד .רעסאוו יװ ןייוו .ןעקנורטעג טרָאד טרעוו'ס .ןריציפא עשט

 עלענעוו סָאד ןּפעלש טשינ רעמ ןיוש ףראד ,רענייר רענערט רעד ,רענייז

 ןוא רעדניק ענייז יו טקנוּפ ,ןוטעגנָא טנאנעלע ןיוש זיא רע .ןליוק טימ

 טנגעג רענעי ןופ טיילעמירָא יד .בוט לכ ןופ טרָאד טסע ןעמ .ךעלקינייא
 ... טייקיניילק ןייא !עטָאּפאק ?סָאי רעזדנוא , ;םיא ןשטנעב

 -ראפ טננענמוא רעד ןופ ןוא סאג יקּפילאוואנ ןֹופ םירחוס עכייר יד

 ןעמ סָאװ ,ןָא גָאט םעד ןופ ..."'!זובָאל אזא .קילנמוא אזא, :םיא ןטלעש

 ןעניפענ ןשטייד יד .לדה לידב ייז ןרעוו ,הסיפת ןֹופ טיירפאב ןעלסָאי טָאה

 יד ןיא ןרָאװעגנ טקעטשראפ טוג יוזא ייז ךרוד זיא סָאװ ,הרוחס יד סיוא

 סָאד .ןטפעשעג יד סיוא ייז טקידייל ןעמ ןוא רעכעל יד ןיא ןוא סרעלעק

 עטָאּפאק ?סָאי ןוא ...שטנעמ א "סרעייז , זיא רע .טעברא סלסָאי זיא

 טימ טלננירעגמורא זיא רע .טייקנדירפוצ ןופ רעננעל ןוא רעטיירב טרעוו

 ןופ רע ןוא הסנרּפ םיא ןופ ןבָאה סָאװ ,ןעגנויטלעוורעטנוא ןֹופ באטש א

 ןטלאהאב םירחוס יד ווו ,"ןקעמשוצסיוא , זיא עבאנפיוא רעייז ,ןצֹונ --- ייז

 עכלעוו ,ןטנאטוידא ענייז .ןייז וצ עידוס םיא סע ןוא תורוחס ערעייז סיוא

 ,לָאר רעייז ןיא ןיירא יוזא ןעייג ,גנוניולאב עקירעהעג א ראפרעד ןעמוקאב

 .עשנעג ןזא רענאקשישטנארפ ,סעקוועלאנ עצנאנ יד ןריזירָארעט ייז זא

 -ובירטנָאק , ןייק טשינ ייז טלָאצ סָאו ,שטנעמ רעד ןרעוו לָאז ןטיהענּפָא

 -- ךיוא טפָא ןוא ,טפעשעג ןייז טימ ןענענעזעג ןיוש ךיז נעמ רע .?עיצ

 ןפראוווצרעטנוא ןעוועג זיא טעברא ?קיטש טבילאב רעייז .ןבעל ןייז טימ

 ריי א ייב ןעניפענ ראפ תויה .ןטַארַאּפַא-ָאידַאר סרעלעק יד ןיא ןדיי ייב

 ענעקַארשענרעביא יד ןבָאה ,ףָארש-טיוט טָארדעג טָאה טאראּפאדָאידַאר ַא

 .טננאלראפ ייז ייב טָאה ןעמ סָאו ץלא ןשטנעמ סכילרע ןבענענקעווא ןדיי

 עצנאנ ןענעז ,םישובלמ עטסנעש יד ןנָארטעג ןבָאה ןטנעדיפנָאק סכילרע

 יד ןעוועג ןענעז ןוא "סעשקיר ,, רעדָא ,סעקשָארד טימ ןרָאפעגמורא געט

 .ןלאקָאלטכאנ ןוא רעזייהעפאק יד ןיא ןטנעילק עטסעב

 רע .ערעיראק ןייז וצ ?ּפַאטש וצ ?ּפַאטש ןופ רעטייוו טייג ךילרע

 .טעברא רעלענַאיצנעדיפנַאק רעכעלניילק ןייק טימ טשינ ןיוש ךיז טמענראפ

 זליוו ןגעק ,טמיטשאב טרעוו רע .ןבאנפיוא ?עלעיצעּפס , וצ טציא זיא רע

 -ויִציִלֲאַּפ רערעכעה סלא ,ייצילַאּפ רעשידיי רעד ןופ טפאשרעריפנָא רעד ןופ

 ףיוא רעיוט ןייז ראפ ."רָאטקעּפסניא רעה , ןיוש םיא טפור ןעמ .,ריציפֶא
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 טמענ ךילרע .ייצילַאּפ רעשידיי רעד ןופ ךאוו א טייטש 24 יקּפילַאװאנ

 .טנאטוידא ןייז ייב ןדלעמ רעירפ ךיז זומ ןעמ .םענייא ןדעי ןָא טשינ ןיוש

 סיורא ןרָאפ רעדניק ןוא יורפ ןייז .ךיוא ןיראטערקעס א ןיוש טָאה רע

 -ייא טרעוו ךילרע .ןיירא טאנָאיסנעג ןיא ,קצָאװטָא ןייק גנולָאהרעד ףיוא

 רענייק סָאװ ,סָאד .ָאטענ ןיא ?ןטייקכעלנעזרעּפ , עטסרעלוּפָאּפ יד ןופ רענ

 -לענעדוי רעד טשינ ,יקסנירעש טנאדנעמָאק רעד טשינ ,ןזייוואב טשינ ןָאק

 סע טגנילעג ,עטלעטשעגנַאדָאּפאטשעג יד טשינ ,ווָאקאינרעשט רעטסעט

 בייהנָא ןופ ךיז ןבָאה סָאװ ,עלא יד .ץרא ךרד םיא ראפ ןכָאה עלא ,ןכילרע

 -כיר טנַאקעג טשינ טָאה סָאװ ,טעבאפלאנא ןבלאה םעד ןופ טלסיירטעגּפָא

 -כיימשוצנייא םיא וצ ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה ,ץאז ןשיליוּפ א ןדערסיוא קיט

 טָאה רע ןעוו ,דובכ רעסיורג א ייז ראפ ןרָאװעג זיא'ס .ןקעלרעטנוא ,ןעל

 -סניא-ייצילַאּפ ןופ רידנומ ןיא ,ךילרע .טפאשלעזעג רעייז ןיא ןענופעג ךיז

 -סיוא ןייז ןופ טטאשלעזענ רעד ןיא םוטעמוא טציא ךיז טזייוואב ,רָאטקעּפ

 ;ןסקופ ענרעבליז טימ ןעננָאהאב ,יורפ רעטריטנאנעלעסיוא ,רעטרימופרעּפ

 ןרָאװעג זיא ךילרע .ןטנאילירב עקיזיר טלקניפעג ןבָאה רענניפ עריא ןופ

 טָאה סע ןכלעוו ,ןייטשנעטַאש טאנעלעד ןכעלטסּפױוּפ םייב טסאנ רעטפָא ןא

 םענופ שיליוּפ רעטכעלש רעד ןרעיוא יד ןיא טצלירגעגנ טשינ טציא ןיוש

 ןעקנאדראפ ֹוצ םיא טאהעג ךָאד טָאה ןייטשנעטאש .ךילרע "קאלדישז,

 יז ;רעטכָאט עטסטלע ןייז הסיפתדָאּפאטשענ רעד ןופ ןעמענסיורא סָאד

 ןָא ,טייז רעשירא רעד ףיוא ןענופעג ךיז טָאה יז ןעוו ,ןלאפעגניירא זיא

 ,ןבילרע רעסיוא ,רענייק .ןאמ ןכעלטסירק ריא ייב טסאנ וצ ,דנאבמערַא ןא

 ןעו זא ,טסעומש ןעמ .ןעיירפאב טנַאקעג טשינ ַאּפאטשעג ןופ יז טָאה

 ,הסיפת ןיא ןסעזעג טשינ גנאל יוזא יקסנירעש טלָאװ ,טלָאװעג טלָאװ ךילרע

 -נעמָאק ןטימ ןובשח ןכעלנעזרעּפ ןייז טליּפשעגסיױא ךילרע רעבָא טָאה ָאד

 ,ןסקאוועג רעמ ךָאנ זיא ןעזנָא סכילרע .ייצילַאּפ רעשידיי רעד ןופ םנאד
 רעוועג'ס ןעמונעגוצ ,טרימיטיגעלסיוא אטעג ןופ ןסאג יד ףיוא טָאה רע ןעוו
 עקידנעיינייבראפ יד ןגָאלשעג טָאה סָאװ ,ריציפא ןשטייד א טריטסערא ןוא

 | .ןדיי

 ןשיוטסיוא סָאד ָאטעג רעוועשראוו ןיא ןביוהעגנָא ךיז טָאה'ס ןעוו
 ,ןשטייד דנאלסיוא ןיא עטרינרעטניא ףיוא ,רענריב עשידנעלסיוא ,ןדיי ןופ
 רעטקיטכעמלופאב ןייז סלא ןסואַאלָאקינ ןופ ןרָאװעג טמיטשאב ךילרע זיא
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 וצָא ק ר ו ט  סַא נָא י

 טקידיילרעד ןענעז 24 יקּפילָאװַאנ ףיוא בוטש ןייז ןיא ןוא ,ָאטענ ןראפ

 -אב ןענעז סָאװ ,ןדיי יד ןגעלפ ןיהא טרָאד .ןטעטילאמרָאפ יד ןרָאװעג

 ןכאז יד טימ סרעּפָאק ערעייז ןעגנערב ,שיוטסיוא םוצ ןרָאוװעג טמיטש

 ןדיי יד ןיהּוװ ,"קַאיװַאּפ , ןכרוד ןקידיילרעד ץלא סָאד טגעלפ ךילרע ןוא

 ייז רעדייא ,ןאטנַארַאװק רעקידנכָאוו ייווצ א וצ ןלעטש טזומענ ךיז ןבָאה

 -סעלאּפ טאהעג ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ עקינייא רעסיוא .ןרָאפעגּפָא ןענעז

 -ראפ ןעוועג ןענעז סָאװ ,ןשטנעמ ןעמוק בור'ס ןגעלפ ,טפַאשרעגריב רעניט

 רוס א ןעוועג זיא סע .רעסעּפ עשינאקירעמא-לארטנעצ ןוא -םורד טימ ןעז

 "סיורא ה"ד ,עטשלעפעג ןעוועג ןענעז רעסעּפ בור סָאד זא ,דָארב ץנאנ ראפ

 ,םרעכאמ יד .ןדיי ןעוועטאר וצ םורא יוזא ידכ ,ןילרעב ןיא ןרָאװעג ןבעגעג

 ייברעד טכאמעג ,ךיז טייטשראפ ,ןבָאה ,ןעמונראפ טימרעד ךיז ןבָאה סָאװ

 .טפעשענ ןדלָאנ א

 .ןרָאװעג טשיוטענסיוא ןוא ןרָאפענסיורא ןענעז ןשטנעמ עטלייצענ

 ןיא ןלאפעגניירא ,רעדייל ,ןענעז "רעדנעלסיוא, יד ןֹופ רעבָא בור סָאד

 ,עכעלקילנמוא יד ןשיווצ ,ןרָאװעג ןסָאשרעד ןוא ָאּפאטשענ ןופ ץענ רעד

 ןענעז ,קאיוואּפ ןפיוא ןטלאהענּפָא טייצ ערעגנעל א רעירפ טָאה ןעמ עכלעוו

 ןייז טימ ,טאטשיונ .י ,עשראוו ןיא טניאשזד ןופ רָאטקעריד רעד ; ןעוועג

 -דא רעשידיי רעטמיראב רעד ,שטיוװָאלַאגעס ַארַאלק ןיטסיטרא יד -- יורפ

 .י ר"ד גָאלָאנעגטנער רעטנאקאב רעד ,סילָאנראמט רעדנאסקעלא טאקָאװ

 -ַאוודא-רעוועשראוו רעד ,רעדניק עדייב ענייז ןוא יורפ ןייז טימ ןיראנַאכ

 -נאווש ןייז טימ ןאמרעג אשירג ראיטקא רעניטסעלאּפ רעד ,ץירוס .מ טאק

 | .ערעדנא ?יפ ןוא יורפ רערענ

 ןיא "?עיצקא , רעטשרע רעד ןופ בייהנַא ןראפ גָאט א ןעשעג זיא סָאד

 -סיוא ,ןדיי עלא זא ,גנונעדרָאראפ א סיורא זיא טלָאמעד .ָאטעג רעוועשראוו

 קאיוואפ ןיא ןכאז ערעייז טימ .ןדלעמ ףכית ךיז ןלָאז ,רענריב עשידנעל

 .ןבעל רעייז ןריולראפ רעדייל ןבָאה ,ןיהא קעווא ןענעז סָאװ ,יד .ןיירא
 ,טפאשרעגריב עשידנעלסיוא ןעמוקאבסיורא םייב סרעכאמ יד ןשיווצ

 רענעזעוועג) ץירוס לאכימ טאקָאװדא ןעוועג קיטעט רעייז עשראוו ןיא זיא

 ןוא ןילרעב ןייק ןרָאפ טפָא טנעלפ .רע .("טנעמָאמ , םענופ רעטעבראטימ

 רע טָאה טפַאשרעגריב יד) רענריב רעשיטעווָאפ א ןעוועג זיא רע ,קירוצ

 סלא ןוא (ךאמּפָא ןשיטעװָאס-שטייד םעד ןסילש ןכאנ טעבראעגסיוא ךיז
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 ןעװעג סע זיא יוזַא

 רָאנ ,ָאטעג ןיא טניוװעג טשינ רע טָאה רעכלעזא

 -ורּפ עלא ןופ ןסָאנעג ןוא טייז רעשירא רעד ףיוא

 ןליפא ;רענריב רעשידנעלסיוא סלא סעיגעליוו

 ךיא נירק ןשיטעװַאס-שטייד םענופ ךורבסיוא ןכָאנ

 -ןדיי; םעד ןנָארט ןֹופ טיירפאב ןעוועג ךיוא רע

 .,ןדיי זא ,םיורא זןיא לעפאב רעד ןעוװ ."ןכייצּכָא

 -אּפ ןיא ןלעטש ךיז ןזופ ,רעגריב עשידנעלסיוא

 טאקטטדא החּפשמ ןייז טימ ןעמאזוצ רע זיא ,ןיירא קאיוו
 ןיא קעווא רעדנעלסיוא-ןדיי עייר רעצנאנ א ןוא ץירוס לאכימ

 -עג טקישענקעווא ןיא ץידוס טאקָאװדא ,הסיפת
 .ןדיי עלא ןופ ?רוג םעד טלייטעג טָאה רע ּווװ ,עקנילבערט ןייק ןרָאװ

 -יעמ סעטָאּפאק עלעסָאי ןגעװ ָאטעג ןיא טלייצרעד טָאה ןעמ ןעוו
 ןבָאה ,עקירעמא-םורד ןייק רעסעּפ עשידנעלסיוא ןטעבראוצסיוא ןטייקכעל
 רעדנאסקעלא ,ףליהניילא רעלאיצַאס רעשידיי רעד ןופ טניירפ עניימ ךימ
 ,ץייווש רעד ןיא רעדורב א טאהעג טָאה סָאװ ,יקסניבאראטס ,5 ןוא ךאלב
 סע ןטייקכעלגעמ אראפ סָאװ ,ןכילרע ייב ןסיוורעד ךיז לָאז ךיא ,ןטעבעג
 ,דרנאלסיוא ןייק ןרָאפוצקעװא ןאראפ ןענעז

 : םקידנגלַאפ טרעלקרעד רימ טָאה עטָאּפאק ?סָאי
 -נוא ןדָאב רעד ךיוא טנערב ןיילא רימ זא ,ווָאקרוט 'ה ,רימ טביולנ

 .עילימאפ ןיימ טימ ןעוועטאר ךיז טלָאװעג ןיילא טלָאװ ךיא ןוא סיפ יד רעט
 -סיוא ןרעוו תמאב ןלעוװו ןשטנעמ יד יצ ,רעכיז ןייז טשינ רעבָא ןָאק ןעמ
 םענייק טלאה ךיא ,ןרָאפ ייז ןלָאז ,ןליו ןשטנעמ עוויאַאנ זא .טשיוטעג
 .אטשינ זיא טייקרעכיז ןייק רעבָא .קירוצ טשינ

 -ניק ,יורפ ןייז טימ ןעמאזוצ ,רע זיא ,םעד ףיוא טקוקעג טשינ ןוא
 ןפיוא קעווא ,טנעמָאמ ןטצעל םעניא ,רענייר םענייז רעווש ןטימ ןוא רעד
 .ןכאז עלופטרעוו שזַאגַאב ןקיזיר ןייז ךיז טימ קידנעמענטימ ,קַאיװַאּפ
 -עג ןסָאשרעד ,עטסטנעָאנ ענייז טימ ןעמאזוצ ,טרָאד זיא עטָאּפאק לסָאי
 ,סואַאלַאקינ "טניירפ ןטסעב , ןייז ךרוד ןרָאװ

 -וצפיוא , ךסא ןזיוואב ךָאנ רע טָאה ףוס ןשיגארט ןייז זיב רעבָא
 -ץננא ,ןשטייד םיא ענעפרָאװעגרעטנוא טימ ,ןיילא ,טייז ןייא ןופ ."ןוט
 טאהעג ,ָאטעג רעוועשראוו ןיא גנוקיניירדןדיי ןופ "עיצקא רעד טימ טריפ
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 וו ָא ק ר ו ט סם ַא נ ָא ו

 ןופ ןוא ,רעדניק ןוא ןעיורפ ,רענעמ עשידיי רעטנזיוט ןסיוועג ןייז ףיוא

 סָאד ,ןדיי ךס א בוטש ןיא ךיז ייב טעוועטארעג --- טייו רערעדנא רעד

 יד תעב טריפעגסיורא ייז טָאה ךילרע .תוחּפשמ ערעייז טימ םינבר בור

 ךיז וצ ייז טכארבעג ןוא ןעמייה עטָארדאב ערעייז ןופ סעדַאקַאלב עטסערג

 "קא, עקיטולב יד ןעמוקעגרָאפ ןענעז'ס ןעוו זא ,טנאסערעטניא .בוטש ןיא

 טָאה ךילרע ּוװ ,24 רעמונ זיוה סָאד זיא ,סאנ יקּפילָאװאנ ףיוא "סעיצ

 זיוה םעד ןופ רעניווװנייא עלא .ןרָאװעג טרירעג טשינ לָאמנייק ,טניווועג

 רעשידיי רעד ןגעוו) ןשטייד יד ןגעלפ דימת .תוכז ןייז ןופ ןסָאנעג ןבָאה

 "עג טָאה סע ּוװ ,זיוה סָאד ןדיימסיוא (טדערענּפָא ןיוש ךָאד זיא ייצילַאּכ

 .ךילרע רָאטקעּפסניא רעד טניווו

 ,יצילַאּפ רעשידיי רעד ןופ ּפעקךןּפרַאק עטנכערעגסיוא יד רעפיוא

 רימ טעװ סע עכלעוו ןגעוו ,ןריציפָא ?עטנענימָארּפ , ייר א וצ ךָאנ ןעמוק

 "ןריציפָא , םעד וצ .ןעלטיּבאק עקידרעטייוו יד ןיא ןדער וצ ןעמוקסיוא ךָאנ

 םָאה ןעמ יו ,רעדָא ,ןטנאיצילַאּפ יימרא עצנאג א וצ ךָאנ טמוק ?סוּפרָאק

 -קיל רעד ןופ בייהנא ןתעב זיא לָאצ רעייז ."רענעמסננונדרָא , ,ןפורעג ייז

 -עג ייז ןבָאה עלא .ןאמ 2.800 זיב ןעגנאגרעד ,1949 ילוי ןיא ,עיצאדיוו

 עֶאלב ןוא ןעלטיה עטיירב עסיורג טימ ,םרָאפינוא ןכעלטייהנייא ןא ןגָארט

 ,ןריציפא יד ןגָארטעג ןבָאה סע יװ ,ןרעטש ענרעבליז טָאטשנָא .ןסאּפ

 רעייז ןופ קיגנעהּפָא ,ּפענק ענעשעמ ןעלטיה יד ףיוא טאהעג ייז ןבָאה

 ןוא "עווָאּפורנ ,: ךיוא ןפורעג ךיז טָאה ,(רעלזיירק) ןאמדןָאיַאר א .גנאד

 ןוטעגנָא ןעגנאגעג ייז ןענעז עלא .ּפענק ענעשעמ יירד ?טיה ןפיוא ןנַארטעג

 א טימ ,דנאבמערַא ןלעג םעד ,טנאה ןפיוא ;לוויטש עקידנצנאלג ,ענייש

 ;טנאיצילָאּפ סלא רעמונ ןייז ןעוועג זיא'ס ןכלעוו ףיוא ,ףיירטש ןצראווש

 .ןקעטש רענעמוג א -- רעוועג טָאטשנָא ,טנאה ןיא

 זיולב ןופ ןענאטשאב זיא סוּפרָאק-ןריציּפֶא רעד ןעוו ,בייהנא ןופ

 א ןופ גנאר םוצ טזָאלרעד טשינ ייז ןבָאה ,ןטנעגילעטניא עטרימָאלּפיד

 ןעו ,ןלאפ ןעוועג ןענעז סע ...ערוטאמ ןָא .ןשטנעמ ריציפָאייצילַאּפ

 א ןופ גנאר ןזיב טרידארגעד ייצילַאּכ רעד ןופ ןריציפֶא ךס א טָאה ןעמ

 טאהעג טשינ ןבָאה ייז זא ,ןזיווענסיורא ךיז טָאה'ס לייוו ,?עװָאּפורג ,

 "עג טשינוצ "עיצידארט , יד זיא רעבָא רעטעּפש .גנודליבלושלטימ ןייק

 עקיטיונ יצילָאּפ רעד ןיא ןקישניירא ןכרוד ןשטייד יד ךרוד ןרָאװעג טכאמ
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 לסָאי עכלעזא ןענופעג ךיז ןבָאה סע עכלעוו ןשיװצ ,ןשטנעמ ייז ראפ

 .סעטָאּכַאק

 ןופ רעטסומ ןטיול ,טנדרַאעננייא ןרָאװעג זיא ייצילָאּפ עשידיי יד

 ןטַאיראסימָאק טימ ןענָאיאר ןיא ןרָאװעג טלייטראפ ןוא רעשילוּפ רעד

 ,ןטסערא-טרָא ןוא
 ןיא ןענופעג ךיז ןבָאה סאו ,ןטאירָאסימַאקדייצילַאּפ עשיליוּפ יד

 .םינינע-ָאטעג עכעלרעניא יד טימ ןעמונראפ טשינ ןיוש ךיז ןבָאה ,ָאטעג

 טָאה גנודליבסיוא יד ,ןלאפ עלעיצעּפס ןיא קיטעט רָאנ זןעוועג ןענעז ייז

 ןענעז ףוס םוצ .ןגעלָאק עשיליוּפ ערעייז ןופ ןעמוקאב ײצילַאּפ עשידיי יד
 ןוא רעטירד רעד) ןטַאירַאסימָאקײיצילַאּפ עשיליוּפ 2 עטצעל יד ךיוא
 -קא , רעטשרע רעד תעב ָאטעג ןיא ןענופעג ךָאנ ךיז ןבָאה סָאװ ,(רעטפניפ
 -ַאֹּפמ עשידיי יד .טייז רעשירא רעד ףיוא ןרָאװעג ןגָארטעגרעבירא ,?עיצ

 -םיורא ייֵז ףיוא ןוא סעיצקנופ עלא ָאטעג ןיא טריפעגכרוד טָאה ייציל

 עקיבלעז יד קידנדנעוװנָא ,ייצילַאּפ עלאמרָאנ א יװ ,ןבאנפיוא עטגיילעג

 ,ןדיי ןגָאלש סָאד ךעלסילשנייא ,ןעמעטסיס ןֹוא ןדָאטעמ

 -לאנימירק עשידיי ןייק טריזינאגרא ןעוועג טשינ ךָאנ זיא'ס תויה
 ןבילוצ ,זיא ןוא עיצַאזינאגרָא ןופ םוידַאטס ןיא ןעוועג זיא יז) ייצילַאּכ
 -קנופ יד טָאה ,(ןרָאװעג ןסירעגרעביא ,יקסניוורעשט ןאמרעה ןופ טיוט
 .טַאירַאסימָאק ןדעי ייב ײצילָאּפ-?אנימירק עשיליוּפ יד טריפעגסיוא סעיצ

 -נָא ,ןטנעמעלע יילרעלא ןופ ןענאטשאב זיא ייֵצילָאּפ עשידיי יד
 רעד טימ קידנקידנע ןוא ץנענילעפניא רעטרימָאלּפיד רעד ןופ קידנבייה
 א ראפ ןעגנאנעגנָא יא טנאיציִלַאּפ ַא ןופ טמא רעד תויח .טלעוורעטנוא
 ןופ ןרעה יד .טצונעגסיוא קירעהעג יוװ ןיֹוש םיא ןעמ טָאה ,ןטרינעליווירּפ
 ;ריברעוו סָאד ןעוועג קיגנעהּפָא זיא סע עכלעוו ןופ ,רוטנאדנעמָאק רעד
 טלעג ךס א .טפעשענ טוג ץנאנ א ןופרעד טכאמעג ןבָאה ,ןטנאיצילַאּפ
 ןַא .ייֵציִלֶאּפ רעשידיי רעד ןיא ןעמוקוצנָא ןלָאצאב טפראדעג ןעמ :טָאה
 ןיהא ןבָאה ןשטייד יד עכלעוו ,יד ראפ ןרָאװעג טכאמעג רָאנ זיא םאנסיוא
 ."עיצקעטָארּפ , טאהענ ןבָאה סָאװ ,יד ראפ רעדָא ,טצעזעגניירא

 ענעשטננוועג טשינ עלא יד טכארבענניירא טָאה יײצילָאּפ עשידיי יד
 יַּמִא ?אפָארטסַאטאק יוזא ךיז ןבָאה סָאװ ,ןעגנוניישרעד עכעלדעש ןוא
 ןיא ןדיי עטּפשמראפ םוקמוא םוצ יד ןופ ןבעל ןרעווש ןפיוא ןגָאלשעג
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 ו ָא ק ר ו ט  ס ַא נ ָא וי

 טיירב יוזא עלא ןופ ןטנעמוסנַאק-טּפיוה יד ןעוועג סע ןענעז ייז .ָאטענ

 -ערּפמיא-טכאנ ,ןעננולייווראפ ןוא רעזייהעפאק ,סנארָאטסער עטנייווצראפ

 טליּפשעג טָאה ייֵציִלַאּפ עשידיי יד .ןטייקנסאלעגסיוא יילרעלא ןוא סעז

 ןבָאה ףוצרּפ ןתמא רעייז .לדיפטּפיוה יד --- רעטסעקרָא-םידש םעד ןיא

 ייז ןעוו ,ָאטעג ןיא "סעיצקא, יילרעלא יד תעב ןזיווענסיורא רעבָא ייז

 ןא ןעוװעג רעבָא טלָאװ סע .טיוט ןוא ןבעל ןופ ןרעה יד ןרָאװעג ןענעז

 ןוא סוּפרָאק-ןריציּפָא םעד ןשיווצ זא ,ןבענוצ טשינ לָאז ןעמ ןעוו ,הלווע

 "נעמ ןענופעג ךיוא ךיז ןבָאה ייצילָאּפ רעשידיי רעד ןופ רענעמסגנונדרא

 -- ,טייהניימעג יד טפמעקאב ןבָאה סָאװ ,רעצרעה עכעלשטנעמ טימ ןשט

 ;?םָארטש ,, םעד ןלעטשוצנגעקטנא ךיז ךאווש וצ ןעוועג רעבָא ןענעז ייז

 ,ייֵציִלֶאַּב רעד ןיא ןטערטעגניירא ןענעז סָאװ ,ןשטנעמ ןעוועג ןענעז סָאד

 ןיא ןעמונעגלייטנא טשינ ןבָאה ןוא טיוה ענעגייא רעייז ןעוועטאר וצ ידכ

 .ייצילָאּפ רעשידיי רעד ןופ סעיצאניכאמ עכעלדעש ןוא ערעטסניפ עלא יד

 -עג טקישעג ןיהא ןענעז סָאװ ,טייל-ייצילָאּפ עשידיי עכלעזא ךיוא ןעוועג

 -עג ןבָאה סָאװ עכלעזא ןוא ,גנוגעוואב רעשידרערעטנוא רעד ךרוד ןרָאװ

 זיולב רעבָא ןענעז סָאד .עיצאזינאנרא-ספמאק רעשידיי רעד ראפ טעברא

 .ןעמאנסיוא ןעוועג
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 ןו=) ןאויוא

 "לטניציירד , סָאד

 "ראוו םענופ עטכישענ רעד ןיא קעלפ-דנאש רערענעלק ןייק טשינ

 ."?ט15 , עטמיראב קירעיורט סָאד זיא ָאטעג רעוועש

 זיוה סָאד ןעננאגעגכרוד זיא ןעמ ןעוו ,גָאט ןלעה םענייש א ןיא

 גנורעדנווװראפ טימס ןוא ןבילבענ ןייטש טפאנראפ ןעמ ןיא ,12 אנשעל

 :דליש ןטרילַאמע םענייש-ךעלרעה א ףיוא טפירשפיוא ןַא טנעיילעגרעביא

 ."עיצאלוקעּפס ןוא עווכיל ןפמעקאב וצ טמא,

 -סניא ""עשידיי; עיינ לנָאּפש א ןעמוקענוצ ָאטעג םעד זיא לָאמאטימ

 טשינ ןוא רעקידנעטשטפסבלעז א ןעוועג זיא טמא רעקיזָאד רעד .עיצוטיט

 רעכעלטפאשלעזעג רעד ןופ טשינ זא) טארנריי םענופ ןעוועג קיגנעהּפָא

 סָאד זא ,ןרָאװעג רָאלק ךיילג זיא סע ,(טדערעגנּפָא ןיוש ךָאד זיא ףליהניילא

 עטריקסאמראפ ,ערעדנא ךיז ראפ טָאה ןוא רוטיזָאּפסקע עשטייד א ןזיא

 .ןקעווצ

 -עננָא ךיילנ טָאה'מ עכלעוו ,עיצוטיטסניא רעקיזָאד רעד ןופ שארב

 סָאװ ,רעקיבלעז רעד ,ךייווצנאג םהרבא ןענאטשעג זיא ,"5ט13 סָאד , ןפור

 "סיורא ?ןטמיראב , ןייז טימ ןעוועג םש הנוק קירוצ טייצ א טימ ךיז טָאה

 רעטעבראטימס עטסטנעאנ ענייז .טפאשנאמסדנאל רעשזודַָאל ןיא טירט

 ,רעלעה ןוא ןָאק טייל-הרבח ענערָאוװעג-טמיראב ַאטענ ןיא יד ןעוועג ןענעז

 ,ָאקסמָאדַאר ןופ שטיװָאנָאמיש ןוא שאירַאכַאז ;שזדָאל ןופ עדייב ---

 -ענ סכייווצנאנ ןעוועג זיא רעכלעוו ,ניצנאד ןֹופ רעראטש ר"ד טאקָאװדַא

 -עביירש רעשיאערבעה-שידיי רעד ;לוסנַאק-סירוי ןֹוא ראטערקעסדלארענ

 -ראעג טרָאד ךָאנ טָאה בייהנא ןופ .ףעש-עפערּפ -- קַאיװַאשרַאװ הדוהי

 שטיװָארָאישנָאג רעסיוועג א ןכייווצנאג ןופ ראטערקעס-טאווירּפ סלא טעב
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 וװ ָא ק ר ו ט 4 ס ַא ג ַא ו

 א ךָאנ ,רעבָא ךיז טָאה רע .ָאקסטָאדאר ןופ

 ןופ ןגיוצעגקירוצ ,ןטעברא טייצ רעצרוק

 עיצוטיטסניא יד סָאװ טימ קידנעעז ,"לט1,

 ןרָאװעג טעדנירגעג זיא "9318 ,, םייב .טקעמש

 -- ןדלעפנרעטש טימ ייצילַאּפ עלעיצעּפס א

 ןייז .שארב --קינטלעװרעטנוא רעשזדָאל א

 -יװעג א ןעװעג ןיא רעפלעהטימ רעטסטנעָאנ

 .ןאמרעכיַאנ רעס

 ןוטעגנָא ןעוועג ןיא ייֵצילַאַּכ עקיזָאד יד

 טָאטשנָא רָאנ ,ײצילָאּפטארנדיי יד יו טקנוּפ

 "עג ייז ןבָאה ,ןסאּפמאל עיולב טימ ןעלטיה

 -מאל ענעטעמאס ענירג טימ ןעלטיה ןנָארט ךירהצנאג םורבא

 ןבָאה "ל;ט12" םענופ ןטנאיצילָאּפ יד ;ןסאּפ

 ערעייז ףיױא טאהענ ןבָאה סע סָאװ ,ךעלּפענק ענעשעמ יד טָאטשנָא

 ענרעבליז ןעלטיה יד ףיוא ןגָארטעגנ ,ןטנאיצילַאּפ-טַארנדיי יד ןעלטיה

 ןריציפֶא יד .(ייצילָאּפ-טארנדיי רעד ןופ ןריציפא יד יוװ) ךעלדנרעטש

 -לָאנ ןעלטיה ערעייז ףיוא טאהעג ןבָאה יצילָאּפ-"?ט1238 רעד ןופ

 טלָאװעג ,תועמשמ ,ייז ןבָאה ןעגנונעכייצסיוא יד טימ .סנרעטש ענעד

 -ילַאּפ ןוא ןריציפא יד יװ ,ל?לּפאטש ןרעכעה רעייז ןכיירטשרעטנוא

 עכעלנעועג ןוא ןריציּפָא םאנסיוא ןָא עלא .טארנדיי ןופ ןטנאיצ

 ענרעדעל עגנאל ,עטנאגעלע ןגָארטעג ןבָאה ,("לט13, םענופ ןטנאיצילַאּפ

 ,עטעפ ןעוועג ייז ןענעז עלא .?וויטש-ןריציפא עקידנצנאלנ ןוא ןעלטנאמ

 -נוא עטסקירעדינ יד ןופ בור'ס ןענאטשאב ןוא טייל-חרבח עטעשאּפעגסיוא

 ןרעיידאב םֹוצ ךיז טָאה עדנאב רעקיזָאד רעד ןשיװצ .ןשטנעמפ-טלעוורעט

 םמשעג טָאה סָאװ ,טאקָאװדא רעוועשראוו רעטנאקאב רעד ןענופעגנ ךיוא

 -טּפיוה סלא .סקארָאב וואלסינאטס -- שטנעמ רעדילָאס ס5א גירק ןראפ

 א טאהעג טָאה רעכלעוו ,ךייווצנאג םהרבא ןרָאװעג טרינימָאנ זיא ףעש

 .םנרעטש ענעדלָאנ 4 טימ לטיח

 ןליפ וצ ןבעגעג דלאב ךיז טָאה יײצילַאּפ ענעקאבעגייינ עקיזָאד יד

 .גננורעקלעפאב רעשידיי רעוועשראוו רעד

 ןביוהעגנָא ייז ןבָאה עיצאלוקעּפס ןוא עווכיפ טימ "ףמאק, רעייז

 "וצ .גנורעקלעפאב יד ןריזירָארעט ןוא ןדיי ייב תורוחס ןריקסיפנָאק ןופ
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 ועװעג סע זיא יוזא

 ,לשמל ,סרעקעב יד ."טלעטשעננייא  ענאל יד רעבָא ךיז טָאה ךעלסיב

 -ירטנָאק עקידנעטש א "7ט13, םענופ ייצילָאּפ רעד ןלָאצ טזומעג ןבָאה

 .טיורב םענעקאבענסיוא םעד ןופ םוכס ןסיוועג א ייז ןבענקעווא ןוא עיצוב

 ןוא "סעקיירנ, ןוא סרעלנומש יד טימ תחא-די טכאמעג ךיוא ןבָאה ייז

 טנאיווָארּפ ןעלנומשוצניירא ,לָאצּפָא ןסיורג א ראפ ,ןפלָאהענטימ ןיילא

 ,ָאטעג ןיא גָאט ןטונ א טבעלעג טָאה "לט13, םענופ ייצילָאּפ יד .ָאטעג ןיא

 -טכאנ יד ןיא טעילוהראפ רעטעּפש סע ןוא טלעג ןשטנעמ ייב טסערּפעגסיױא

 טרעהענ ,טארנדיי םייב ייצילַאּפ עשידיי יד יו טקנוּפ ,ןבָאה ייז .ןלאקָאל

 ײצילַאּכ טארנדיי רעד ןוא ייז ןשיווצ .ָאטענ ןיא ?עטילע , רעיינ רעד וצ

 טימאב טשינ ךיז ןבָאה סע לפיוו .האנש עקראטש א טשרעהעג רעבָא טָאה

 -ַאֹּפ רעד ןוא ווָאקאינרעשט רעטסעטלענעדוי רעד טכאמ רעשטייד רעד ייב

 ןוא "עירעטלאהכוב עטלּפָאט , יד ןרידיווקיל וצ יקסנירעש טנאדנעמַאקדייציל

 טשינ ןפוא ןיאב רעבָא ייז סע ןיא ,יײצילַאּפ עטעדנירגעגיײינ יד ןפאשּפָא

 סָאװ ,"ןעגנואיצאב , עסיורג יד ןגעו טדערעג ץלא טָאה ןעמ .ןעגנולעג

 !בָאה ןָאזרעּפ ןייז םורא ."רעטסנעפ עכיוה , יד ןיא טאהעג טָאה ךייווצנאג

 ,סעדנענעל עצנאג ןבעוו וצ ןביוהעגנָא ךיז

 ןעמוקאב טָאה ,ווָאכָאטסנעשט ןופ רענעריובעג א ,ךייווצנאנ םהרבא

 טאהעג ,(תונבר ףיוא הכימס טאהעג) גנואיצרעד עשידיי עקילעפנראז ַא

 רעכעלטינשכרוד טשינ סלא ןעגנאנעגנָא ןיא ןוא ,גנודליב עניימעגלא ךיוא

 ןוא ץנטנילעטניא ךס א טימ שטנעמ א ןעוועג זיא סָאד .רענדער-ןסאמ

 םיא דרוד ,ענעדישראפ טימ קידנרילגנָאשז .ןורכז ןלַאנעמַאנעפ א טימ

 לָאמנייס ,סעדער עננאל-ןהעש ייב ,רע טנעלפ ,ןעקנאדעג ענעפרָאװעגנָא

 ןוא ןרעקקירוצ דימת ןוא געוו ןטנכייצעגנָא םיא ךרוד םענופ ּפָארא טשינ

 ןעוועג רע זיא ננאל טייצ א .קנאדעגטּפיוה ןייז ףוס םוצ זיב ןעלקיווטנא

 רעצניווָארּפ רעד ןיא טעבראעגטימ ךיוא טָאה רע ;שיאערבעה ןופ רערעל

 גנאל ןרָאי ,("גנוטייצ רעיבמעלנאז , ןוא ווָאכָאטסנעשט) עסערּפ רעשידיי

 רעשידיי רעד ןופ טנעדנַאּפסערָאק סלא ןוא עינלעב ןיא טבעלעג רע טָאה

 טרָאד ןופ קידנביירש ,עקירפא רעביא עזייר-דנור א טכאמעג -- עסערּפ

 .ןקירדנייא-עזייר

 ןיא ךייווצנאנ ךיז טניפענ גירק םענופ ךורבסיוא ןראפ רָאי רֶאֹּכ א

 רעשירעלטיהיטנא סדנַארַאה אנעריא ןופ רעטעבראטימ טרעוו רע .ןיוו
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 -+ ַא ק ר | ט  ם ַא 3 ַא י

 י .-

 -יִדיי ראפ "ץעּפס , רעד טרָאד טרעוו רע ."טייקיטכערענ , נ"א ,טפירשטייצ

 א ךיז טניפעגנ "טייקיטכערעג , ןופ רעטעבראטימ יד ןשיווצ .םינינע עש

 -אלפ א זיא רעכלעוו ,עגעלָאק רעטנעָאנ א סכייווצנאג ,שובנעלַא .רעסיוועג

 קא יב טלאה ןיוו ןעוו .עעדיא-רעלטיה רעד ןופ "רעפמעקאב , רעקימ

 ןייז טימ טמוק ןוא ןיוו ךייווצנאנ טזָאלראפ ,ןרעלטיה ךרוד ןרעֹוו טריּפ

 טפירשטייצ עשיליוּפ יד רע טריגאדער טרָאד .שזדָאל ןייק ןוז ןוא יורפ

 .ןדיי ןשיווצ --- בור'ס ,ןטנענָאבַא ךס א טָאה סָאװ ,"טייהיירפ ,

 ןופ ןטנענָאבא עלא ןרעו ןשטייד יד ךרוד שזדָאֿל ןעמענראפ ןכָאנ

 .ןטסירעלטיה-יטנא סלא טריטסערא ,המישר רעקיטראפ א טיול ,"טייהיירפ ,

 ןייז ךרוד רע טרעװ ךעלצריק ...טשינ רעבָא ןעמ טעּפעשט ןכייווצנאג

 -וצ "רעשירעלטיהיטנא, רעד ןופ ןטייצ יד ןופ ןיוו ןופ עגעלָאק ןקילָאמא

 ייטראפ םעד -- "טייקיטכערעג, סדנַארַאה אנעריא ןיא טעבראנעמאז

 יוזא טָאה סָאװ ,שובנעלֶא .עשראוו ןייק טכארבענּפָארא ,שובנעלֶא עסאנעג

 םציא ךיז טזייוו סע יוװ ,זיא ,ןיוו ןיא םזיצאנ םעד ןגעק טפמעקענ קימאלפ

 סלא "טייקיטכערעג, ןופ עיצקאדער רעד ןיא טקישעגניירא ןעוועג ,סיורא

 רעד ןופ ףעש סלא ןטסָאּפ ןקידובכב םעד רע טמענראפ טציא .טנעגא-יצאנ

 -נעלֶא טרעו רעטעּפש ,עשראוו טקירטסיד םייב גנולײטּפָא-עדנאגאּפָארּפ

 "טעניבאק ,, סקנארפ ןיא עדנאגאּפָארּפ ןוא גנורעלקפיוא ןופ רעטסינימ שוב

 עסיורג א רעטייוו ךיוא טדניב ןגעלאק-תולג עקילָאמא ייווצ יד .עקָארק ןיא

 .םעיסעצנַאק ענעדישראפ ןשובנעלַא ןופ טמוקאב ךייווצנאג .טפאשטניירפ

 "צנאג טמוקאב ,"עיצאלוקעּפס ןוא עווכיל ןפמעקאב וצ טמא, םעד רעסיוא

 "יא יד) רעזייה טרעדנוה רעביא ןופ גנוטלאווראפ עשירַאסימָאק יד ךייוו

 סָאװ ,(טארנדיי ןופ גנוטלאווראפ רעד וצ טרעהעג ןבָאה רעזייה עקירעב

 -לעזעג-סגנוטער , עשידיי א ךיוא טריזינאנרַא רע .םיחור עקיזיר טיג סע

 ָאטעג ןיא ָארויב-ןטאקאלּפ רעקיצנייא רעד ףיוא סעיסעצנָאק טָאה ;?טפאש

 ךייווצנאג .ןישאמ-סנירק רעשטייד רעד ןעניד ןפראד סָאװ ,ןקירבאפ ןוא

 .טייז רעשירא רעד ףיוא ןיינוצרעבירא טייצ רעדעי וצ טכער טאהעג טָאה

 זיא זיירּפ ןכלעוו ראפ .ןכיײצּפָאנעדוי םעד ןגָארט טזומעג טשינ טָאה רע

 -- ?ןעשעג ץלא סָאד

 ןביירשוצנָא גארטפיוא ןַא ןשובנעלֶא ןופ ןעמוקאב טָאה ךייווצנאג

 ןטייז עטוג יד טלעוו רעד ןזייוופיוא לָאז סָאװ ,קרעװ-עדנאנאּפָארּפ סיורג א
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 ועװועג סע זיא יוזַא

 -וא ןוא ןסאמ עשידיי יד ןריזיוויטקודָארּפ וצ ןוא ,םישזער-רעלטיה ןופ

 ךוב סָאד ."גנונעדרָא-טלעוו , רעיינ רעד ןופ ןסלער יד ףיוא ייז .ןלעטשרעב

 עדנאנאּפָארּפ-רעלטיה רעד ראפ ןרעוו טצונענסיוא טלָאזעג רעטעּפש טָאה

 .דיי א ןופ ןניוא יד טימ ןעזענ ,טלעוו רעד ןיא

 טעבראעג קרעוו ןקיזָאד םעד רעביא טָאה ןכייווצנאנ טימ ןעמאזוצ

 -- רעטערטראפ רעקידרעטעּפש ןוא רעטעבראטימ רעכעליורטראפ ןייז

 ,רעראטש ר"ד

 ענעדישראפ ןריפוצכרוד ןעמונעגרעטנוא ךיוא ךיז טָאה ךייווצנאג

 ןלאפ ךס א ןיא .הסיפת ןופ ןשטנעמ ןעמוקאבסיורא יוװ ,ןצנעוורעטניא

 ןרעדנא ןשיווצ .טשינ -- ןלאפ טייהרעמ ןיא רעבָא ,ןעגנולעג םיא סע זיא

 ןכלעוו ,קאשטרָאק שונאי ר"ד םעד הסיפת רעד ןופ ןעמוקאבסיורא רע טָאה

 ןנָארט טשינ ראפ הסיפת רָאי בלאה א וצ טּפשמראפ טאהעג טָאה ןעמ
 יענ טָאה ךייווצנאנ זא ,ןעוװועג טנאקאב ךיוא ןיא סע ,ןכיײצּפָאנדוי םעד

 ,ןצנעוורעטניא ענעדישראפ ראפ טלעג סעמוס עסיורג ןשטנעמ ייב ןעמונ

 טריפעג טָאה רע .תוסיפת ןופ ןעיירפאב ןוא ןעגנוטעבראסיוא-עיסעצנָאק

 ןפלָאהעג טָאה רע .ךיז ראפ רָאנ טשינ טבעלעג רעבָא ,ןבעל טיירב א רעייז

 סע טָאה רע זא ,ךעלנעמ .טייקמירַא רעד טּפיוהרעביא ,ערעדנא הבחר דיב

 ןעקנעלוצּפָא ידכ ,טעטיראלוּפָאּפ בילוצ ייס ,גנונעכערסיוא בילוצ ןוטעג
 ןא ,ןיא טקאפ א ."דלעפ-סטעברא, ןתמא ןייז ןופ טייקמאזקרעמפיוא יד

 ןיא טאהעג טָאה ךייווצנאג .טלייטעג ןעוועג ןענעז םיא ןגעװ ןעגנוניימ יד

 יוטש ןייק םיא ףיוא ןלאפ טזָאלעג טשינ ןבָאה סָאװ ,םידיסח עסיורג ַאטעג

 ,טהיטנַאקסיד ןוא טצונעגסיוא קירעהעג יו ךייווצנאנ טָאה סָאד ןוא .עלעב

 ענעעזעגנָא טימ ךיז ןעלננירוצמורא חוכ ןוויטסענוס א טאהעג טָאה רע
 ןא ןָאזרעּפ ןייז םורא ןפאשעג עקאט ןבָאה סָאװ ,ןטייקכעלנעזרעּפ עשידיי
 ,ריי םענעבעגעגנרעביא ,ןסייה ןוא שפנ תרוסמ ,טייקסטוג ןופ עלָארעואַא

 "5618, םענופ גנואייטשטנא רעד ןופ געט עטשרע יד ןיא דלאב
 בעל א טסיזמוא גָאט ןדעי טיילעמירַא ןבענסיורא ןסייהעג ךייווצנאנ טָאה
 אנשעל רעד רעביא ןניוצעג ךיז טָאה ןשטנעמ ןֹופ רונש רעקיזיר א .טיורב
 טלייטעג קיטנעהננייא טָאה ,םירמ ,יורפ ענייש ןייז ווו ,אפ1פ זיוה םוצ סאג
 יִד ןיא ,טיורב טלעפענסיוא טָאה סע ןעוו ...ןשטנעמ עמירָא טיורב סָאד
 ייז ןופ "ןעמוקאב , ןֹוא סרעקעב יד וצ קעווא דלאב "לט18, ןופ ייצילָאּפ
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 וו ָא ק ר ו ט תם ַא 3 ַא וי

 "צילב ךיז טָאה ָאטעג ןיא . . . הרוחס עשירפ (!טאהעג ןעמ טָאה הרירב ֹא)

 ן;עוװ ,ךייווצנאג --- חישמ םעיינ ןגעוו העידי יִד ןגָארטענרעדנאנופ לענש

 ןופ ןגיוא יד .ָאטעג ןיא ןרָאװעג םקישענּבַארא זיא סָאװ ,"קינו"ל , םעד

 םיא ןופ .םיא וצ טדנעוועג ןעוועג ןענעז ןשטנעמ עוויאַאנ ,עקיביױלנטנייל

 "עג ןבָאה ייז יװ-- טעוװ םיא ךרוד ;סעסיורג סעּפע טראוורעד ייז ןכָאה

 יד טצונעגסיוא קירעהעג יו עקאט טָאה רע .,העושי יד ןעמוק ---טניימ

 טלקיווטנא --- טירט ייב טירט ,םיא וצ יורטוצ ןוא טעטיראלוּפָאּפ עקיזָאד

 :ָאט ןופ ןסקאוועג ןענעז רעגנעהנָא ענייז .ןאלּפ ןטנכייצעגנָא רעירפ ןייז

 "יירש ,ןטייקכעלגעזרעּפ עשידיי יד טשינ ךיוא טסעגראפ ךייווצנאג ,גָאט וצ

 "גיימעג א ןפאש וצ ןאלּג א טימ םורא ךיז טגָארט רע .ןטסיטרא ןוא רעב

 ןייאראפ םעד ליוװ רע ,ןטסיטרַא ןוא רעביירש עשידיי ןופ ןייאראפ ןעמאז

 .ןרידיסבופ

 -ארעטיל רעשיאערבעה רעד ןֹופ רעבאהביל רעסיורג א זיא רע תויה

 ףיוא ,תבש גנוע ןַא בוטש ןיא ךיז ייב תבש ןדעי .ןייא רע טנדרָא ,רוט

 .רעביירש עשיאערבעה-שידיי עטסנעעזעגנא יד ףיונוצ ךיז ןעמוק סע ןכלעוו

 ןרעװ סע .םינינע עלעוטקא ענעדישראפ טריראב ןרעוו תבש גנוע יד ףיוא

 -אב טוג ןרעו תבש גנוע יד .רענעלּפ ןפרָאװעגנָא ןוא סעיסוקסיד טריפעג

 "נירטסיוא עקאט ןוא-- ןסעּפָא טשינ טוג יוזא ןעמ ןָאק ץעגרע ןיא ,טכוז

 ןכייווצנאג ןופ קיטכיזרָאפ טלאפ סע .ןכייווצנאג ייב יו ---,ךיוא ןעקנירט

 ןיא טגיילעגראפ לָאמא טאהעג ןיוש טָאה רע ןכלעוו) קנאדעג רעטסיירד א

 -טפאשלעזעג א ןפאש ;(טפאשנאמסדנאל רעשזדָאל רעד ייב טארעפער א

 ,ָאטעג ןיא ןדיי עטסנעעזעגנָא יד ןופ ןייטשאב לָאז סָאװ ,עיצאזינאגרא עכעל

 -עדרָא-יינ, עשירעלטיה יד טקאפ םענעעשעג סלא ןענעקרענָא לָאז סָאװ ןוא

 ןסאּפוצוצ ךיז ןעימאב ןעלטימ עלא טימ רָאנ ,יז ןפמעקאב טשינ ,"גנונ

 "דנאהרעטנוא ראפ עזאב א ןפאש ןוא "טייצ רעד ןופ גנורעדָאפ רעד וצ ,

 ץרא ןייק ןדיי עלא ןריפרעבירא ןגעוו גנורינער-רעלטיה רעד טימ ןעננול

 .עגארפ רעד םורא סעיסוקסיד יד ןעמונענוצ ןבָאה טייצ ךס א ...ל?ארשי

 טשינ טייהרעמ רעד ןופ ,סורדראפ סכייווצנאנ וצ ,רעבָא זיא טקעיָארּפ רעד

 ןצראה ןפיוא ןגעלעג קראטש ןינע רעד זיא ןכייווצנאנ .ןרָאװעג ןעמונעגנָא

 בילוצ גארטפיוא ןקיזָאד םעד ןשובנעלֶא ןופ ןעמוקאב טָאה רע זא ,םינּפא)

 ןיא ןוא טיירב רעד ןיא טגיילעג ךיז טָאה רע ןוא (.ןקעוװצ-עדנאגאּפָארּפ
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 ןעװעג סע זויא 'וזַא

 ןופ גנוריזילאער רעד ראפ נעװסיוא ןַא סעּפע ןעניפעג וצ ידכ ,גנעל רעד

 ייב תבש גנוע יד ןיא ןעמונענלייטנא ןבָאה סָאװ ,עלא טעמכ .ןאלּפ ןייז

 -צנאנ ןופ רענייא .עקידעבעל יד ןשיווצ טשינ ןיוש ךיז ןעניפעג ,ןכייווצנאג

 רעסיורג ןייז ןיא טביולגעג קיטכירפיוא טָאה סָאװ ,םידיסח עטסערג סכייוו

 ,רע .שטיווָארעזייל ,מ "טנייה , ןֹופ רָאטקאדערטימ רעד ןעוועג זיא ,תוחילש

 -אב שממ ןיא ,רענעק-ןשטנעמ ןסיורג אזא ראפ ןטלאהעג ךיז טָאה סָאװ

 ןראפ ,ןקיצנייא ןראפ ןטלאהעג םיא ןוא ןכייווצנאג ןופ ןעוועג טרעטסיינ

 חעש-ךורנרעביא רעד ןיא לָאר עקידנרידיצעד א ןליּפש וצ ,ןטלייוורעדסיוא

 ןוא טדנעלבראפ יוזא ןעוועג זיא רענייא רע רָאנ טשינ ןוא ,ןדיי יד ןופ

 -ענ ןגיוא ענענייא עניימ טימ ןיילא בָאה ךיא .ןכייווצנאנ ןיא טביולגראפ

 -םיינ ערעזדנוא ןופ םענייא ןופ ןכייווצנאג ֹוצ ווירב א טנעיילעג ןוא ןעז

 רעטייוצ א .ףליה ןייז ראפ ןכייווצנאנ טקנאד רעכלעוו ,םיניחנמפ עקיט

 עּכורג א ןופ ןעמָאנ ןיא ןכייווצנאגנ וצ ןרָאװעג ןבירשעג זיא סָאװ ,ווירב

 -ָאק א ךרוד ןרָאװעג ןבירשענרעטנוא זיא ,(טנזיוט ןעצ) ןדיי 10,000 ןופ

 ןכייוצנאגנ טרעוו ווירב ןקיזָאד םעניא .שארב ןיטָאכופ ר"ד טימ ,טעטימ

 סאנ אקסװַאלמ ןופ גנורעקלעפאב רעשידיי רעד ןֹופ קנאד א טקירדענסיוא

 סאג עקיזָאד יד ןזָאלוצרעביא ,טכאמ רעשטייד רעד ייב ןלעוּפסיױא ראפ

 -רעבירא טלָאזעג ,ננונעדרָארַאפ רעשטייד א טיול ,טָאה סאג יד .ָאטעג ןיא

 -אב ךייווצנאנ טרעוו ווירב ןקיזָאד םעניא ךיוא .טייז רעשירא רעד ֹוצ ןייג

 סָאװ ,קילג סָאד טקירדעגסיוא םיא ןיא טרעוו סע ןוא ?קינו"ל , א יו טנכייצ

 -עג זדנוא ןשיווצ ךיז לָאז טייצ רעזדנוא ןיא זא ,טלָאװעג טָאה לרוג רעד ,

 ,..?ךייווצנאנ םהרבא יו ,טלאטשעג עקיטכיל אזא ןעניפ

 -עג ןעמ טָאה ןכייווצנאנ ראפ ןעגנאזעגביול ןוא םיחבש עכלעזא

 .עסערּפ רעד ןיא רדסכ ןענעייל ןוא ןטייז עלא ןופ ןרעה טנָאק

 רע טָאה ,"ףליה עכינ, יד ??ט15, םייב טעדנירנעג טָאה רע תעב

 טאהעגנ טלָאמעד זיב ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ טימ טלגנירעגמורא ריא ןיא ךיִז

 "ףליה רעכינ , רעד ןופ רעציזרָאפנרע סלא .טפאשלעזענ רעד ןיא םש ןטונ א

 -יס ןושרג ןזח רעטמיראב רעד ןרָאװעג ?טלייוועגסיוא , זיא ?לט19, םייב

 רעטנאקאבטוג ,רעטלא ןא --- ,רענוּפיײל .י ר"ד --- רעציזרָאפ סלא ;ַאטָאר

 -קעּפסניא-רָאטקָאד רעקידנטייל סלא ;רעוט רעכעלטפאשלעזעג ןֹוא רָאטקָאד

 רעטסטלע סאטָאריס ןרָאװעג טמיטשאב זיא "ףליה רעכיג , רעד ןופ רָאט
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 ולָא ק ר ו ט . ס ַא ב ָא ו

 רעוויטארטסינימדא סלא ;ןיצידעמ רָאטקָאד עשראוו ןיא רעטנאקאב א ,ןוז

 -- ארויב ןופ רעטייל סלא ןוא ,ןוז רעטייווצ סַאטָאריפ --- רָאטקעריד

 החּפשמ עצנאג יד ,ןויזב רעזדנוא וצ ,טָאה יוזא .ןוז רעטסגניי סאטָאריס

 -עטש 4 ןוא 3 ,2 טימ ןעלטיה-ףליה-עכיג עטיור יד ןיא טרידַארַאּפ ַאטָאריס

 רעטלא רעד יװ ,ךיז קידנקוקוצ ןוטעג ייוו טָאה ץראה סָאד ...ךעלדנר

 ,דַארַאקסַאמ םעד ןכאמכרוד זומ ַאטָאריס ןושרג ןזח-טלעוו רעלופטסנידראפ

 וצ ןרעו וצ טּפאכעג טשינ ,ראפעג רעד ןופ ךיז ןציש וצ םורא יוזא ידכ

 "יווקיל רעד תעב ,ךיז ידכ --- רעטעּפש ןוא ,ןשטייד יד ךרוד טעברא רעד

 םורא יוזא ןבָאה ערעדנא ןוא רע יװ ,ןכעל סָאד ןעוועטאר וצ ,עיצאד

 .טפָאהעג

 סָאד ןזָאלסיױרא םייב ןרָאװעג טריפעגכרוד זיא טקא רעכעלרעייפ א

 .יורפ סכייווצנאג ןופ ןעמָאנ ןפיוא -- "םירמ , ?לשטעק-"ףליה עכיג , עטשרע

 רעד זא ,גנעל רעד ןיא ןוא טיירב רעד ןיא טגיילעג ךיז טָאה ךייווצנאג

 -לעפאב רעד ןופ תושר ןיא ?שטעק סָאד ןבעגרעביא ןופ טקא רעכעלרעייפ

 םיא ּףיוא ןייז ןלָאז סע ןוא רעטנאזָאּפמיא סָאװ ןלאפסיוא לָאז --- גנורעק

 "רַאו הדוהי ףעשדעסערּפ ןייז ,ָאטעג ןיא ןדיי עטסנעעזעגנָא יד ןטערטראפ

 -ראפ ןוא "?טַארַאּפַא ,-עסערּפ ןצנאג ןייז גנאג ןיא טזָאלעג טָאה קַאיװַאש

 -"ידיי רעד ןופ ,טארנדיי םענופ ןטייקכעלנעזרעּפ עקידנריפנָא עלא ןטעב

 -אב זיא רימ יו .החּפשמ-רעלטסניק ןוא -רעביירש יד ןוא ףליהניילא רעש

 רעטריגעלעד ןייא ןייק ףליהניילא רעלאיצַאס רעשידיי רעד ןופ זיא ,טנאק

 סע ןוא ןפָארטעג רעייז טליפעג ןופרעד ךיז טָאה ךייווצנאנ .ןעוועג טשינ

 טריטסערא טָאה ָאּפאטשעג יד ןעוו ....ןרעהוצנָא ןבעגעג לָאמנייא טשינ

 רעציזרָאפ) ןרעטשנעגרָאמ ר"ד טאקָאוודא ןקסע ןשיטסינויצ ןטנאקאב םעד

 א ,ןצנעוורעטניא ןוא ןעלטימ עלא ןדנעוונָא ןכָאנ ,טָאה ,("סאיה , ןופ

 -צנאג וצ טדנעוועג ךיז (ךיא ןוא ךָאלב .א) ףליהניילא רעד ןופ עיצאנעלעד

 "ונעגפיוא זדנוא טָאה רע .ןרינעוורעטניא לאפ םעד ןיא לָאז רע זא ,ןכייוז

 ףיוא טרעדנווװעג ךיז ןוא לכיימש ןשיטסאקראס ןטנאקאב ןייז טימ ןעמ

 ּפָארא םיא ןעמ טמענ ,בנג םעד ףראד ןעמ זא;--- .םיא ייב טיזיוו רעזדנוא

 ,רימ וצ ריא טמוק טציא, --- .טגָאזעג זדנוא רע טָאה --- "הילת רעד ןופ

 לָאמ עקילָאצמוא ךייא בָאה ךיא זא רעבָא ,הבוט א סניימ טפראד ריא ?ייוװ

 ...ןעזעג טשינ ךייא ןופ םענייק ןעמ טָאה ,החמש א סניימ ףיוא ןטעבראפ
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 ןעװעג סע זיא יוזַא

 ךיא ןָאק סָאװ טימ .רטונו םקונ ןייק טשינ ןיב ךיא ,סיוא טשינ טכאמ'ס

 טגיילעגסיוא םיא ןבָאה רימ .טקידנעראפ ןקורט רע טָאה --- "??ןעניד ךייא

 יּפִא ןייק ןייז טשינ ָאד ןָאק טלעג ןגעוו זא ,ןבעגנענוצ ןוא השקב רעזדנוא

 .תושר ןייז וצ ןייטש טעוװ ,ןטסָאק ןפראד טעװ סָאד טלענ ?פיוו .טלאה

 ,ןצנאטסניא עקירעהעג יד ןיא ןרינעוורעטניא וצ טגָאזעגוצ טָאה ךייווצנאג

 סעּפע ןזָאל ךיז לָאז ןינע ןרעווש אזא ןיא זא ,טשינ טביולג רע רעבָא

 רעדייל זיא ןינע רעד זא ,ןענאטשראפ רימ ןבָאה רעפטנע ןייז ןופ .ןוטפיוא

 -עדָאפפיוא-ןָאפעלעט ןייז ךָאנ ,ןענעז רימ ןעוו .הוה ךכו .רעטליּפשראפ א

 רימ ןענעז רעדייל זא ,טרעלקרעד זדנוא רע טָאה ,םיא וצ ןעמוקענ גנור

 ןיפ לייטרוא ןא טיול זיא ןרעטשנענרָאמ ר"ד .םיא םוצ ןעמוקענ טעּפש וצ

 ָאיּפש ...ראפ ןרָאװעג ןסָאשרעד ,ָאּפאטשענ רעד ייב טכירעג-רעדנָאז

 ,עשראוו ןיא טכאמ יד ןעמונעגרעביא טָאה ָאּכאטשעג יד רָאנ יװ .שזאנ

 ןטָאבראפ םיא ןוא ןרעטשנענרָאמ ר"ד ךיז וצ טרעדָאפעגסיורא ייז ןבָאה

 -נָאק ןיא סע ןכלעוו ןטלאהוצנָא ךיוא יו ,דנאלסיוא ןייק ווירב ןעמענוצנָא

 ןרעטשנענרָאמ ר"ד טָאה םורא טייצ רעננאל א ןיא ,דנאלסיוא טימ טקאט

 טניווועג טָאה סָאװ ,ןוז ןייז וצ ווירב א ,ץייווש רעד רעביא ,טקישענסיורא

 טריטסערא ףכית ןוא טּפאכענרעביא ווירב םעד טָאה ָאּפאטשענ ,ו"א ןיא

 טימ טקאטנַאק םענעטַאבראפ א ןטלאהנַא ראפ ןרעטשנענרַאמ ר"ד םעד

 ,דנאלסיוא

 א טאהענ ןצנעוורעטניא סכייווצנאנ ןבָאה רעבָא ןלאפ ערעדנא ןיא

 סעיסעצנָאק ןעמוקאבוצסיורא החמומ א ןעוועג רע זיא טּפיוהרעביא ,הלועּפ

 -רעטנוא עלא יד וצ .ןטאטשראוו ןוא ןעננומענרעטנוא ענעדישראפ ףיוא

 טשינ ןיילא טָאה רע ןוא ףתוש ןעוועג ,ךיז טייטשראפ ,רע זיא ןעגנומענ

 ,טגָאזעג ןיוש יוװ ,טריפעג טָאה רע .טנידראפ טָאה רע טלענ לפיוו ,טסנוועג

 ןלאב ךיז ייב טרישזנארא טּפָא רעייז ;ןבעל טיירב ךעלנעוועגרעסיוא ןַא

 עקיטעטליוו ףיוא ןבעגעגקעווא רע טָאה טלענ ליפ רעבָא ,סעמאנפיוא ןוא

 -טלעג ענעגייא ןופ ןטלאהעגסיוא רע טָאה ,לשמל ,"ףליה עכיג , יד .ןקעווצ
 שונאי ןופ זיוה-םימותי סָאד לעירעטַאמ טציטשעג ךיוא טָאה רע .ןעלטימ
 עשראוו ןיא םעילימאפ רעקילדנעצ ןטלאהעגסיוא ;ערעדנא ןוא קאשטרָאק
 -טסנידראפ ןענופעג ךיז ןבָאה סע עכלעוו ןשיווצ ,ץניווָארּפ רעד ףיוא ןוא

 | .רעוט רוטלוק ןוא עכעלטפאשלעזעג עׂשידיי עלופ
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 טריסנאניפ ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ-טלעג יד ח"ד ,םיפתושי-טּפיוה ענייז

 רעוועשראוו רעד : ןעוועג ןענעז ,ןעגנומענרעטנוא עכעלטפעשעג עלא ענייז

 ןייטשנעטכיל ?ארשי ןוא ןייטשקלַאק לדוי רחוס ןוא רעוט רעכעלטפאשלעזעג

 עלא ףיוא םינתוחמ טּפיוה יד ןעוועג עקאט ןענעז ייז .(ענטוק-שזדָאל ןופ)

 .ןעננוטלאטשנאראפ ןוא תוחמש ענייז

 ןא ,טייו יוזא ןעננאנרעד זיא ןכייווצנאנ ןופ טעטיראלוּפָאּפ יד

 -יזייוונֶא ,/ןטסעטלענעדוי, סלא ןכייווצנאג ןגעוו טדערענ קראטש טָאה'מ

 -רעשט יו ןוטפיוא רעמ ָאטעג ןראפ רע ןָאק ןעננואיצאב ענייז טימ זא ,קיד

 טעטיראלוּפָאּפ ןייז ןכייווצנאג ןעניגראפ טשינ טָאה טארנדיי רעד .ווָאקאינ

 ייז טָאה ךייווצנאנ .ףמאק ןסילוקרעטניה א םיא ןנעק טריפעג רדסכ ןוא

 .ןקיבלעז םעד טימ טרעפטנעעג

 רעוועשראוו ןיא עטמיראב יד טרעהענ ןבָאה "כאטש, טכייווצנאג וצ

 רעד ןופ טנאדנעמָאק סלא) דלעפנרעטש ןוא רעלעה ןוא ןָאק --- אטעג

 -יפָא סלא טנאקאב ןעוועג זןיא אירט עקיזָאד סָאד .("7ט18, ןופ ייצילָאּכ

 .ןטלאהאבסיוא טשינרַאג טימרעד ךיז ןבָאה ייז .ןטנעגא-ָאּפאטשענ עלעיצ

 -טפאשלעוענ , ףיוא "לט18, םסָאד ןלעטשקלעווא טלָאװעג טָאה ךייווצנאנ

 -ענכיוא יד רעבָא ןבָאה ,טקירדעגסיוא ךיז טָאה רע יו -- תודוסי ?עכעל

 -אב רעשזדָאל ןופ ןשטנעמ-טלעוורעטנוא ענעזעוועג-- טייל-הרבח עטנכער

 "יטסניא , רעד ןופ ןעזנָא םעד טריטידערקפיד גנוריפפיוא רעייז טימ ---טול

 ,ןָאק טייל-חרבח יד .טגרָאזעג רעייז טָאה ךייווצנאנ רעכלעוו ראפ ,?עיצוט

 -עוועשראוו עטנאקאב וצ ןעמוק טנַאלעג 'בָאה דלעפנרעטש ןוא רעלעה

 טסערּפענסיױא ,טנאה ןיא ןרעװלאוװער טימ ייז קידנריזירָארעט ןוא ןדיי

 ןוא עכלעזא ,טייל עמירָא ראפ טשרמולכמ ,טלעג סעמוכ ערעסערג ייז ןופ

 -נָא ךיוה ָאטעג ןיא טָאה ןעמ זא ,וצרעד ןעוועג םרוג ןבָאה ןלאפ עכעלנע

 ןוא ןטנעגאדָאּפאטשענ עדנאב א זיא 7515, סָאד זא ,ןדער וצ ןביוהעג

 פייוו ,ןכייוצנאג ןקעמש טנָאקעג טשינ ןבָאה ןכאז עכלעזא .ןטסירָארעט

 -סיוא םיא טרעטשעג אלימפמ ןוא שזיטסערּפ ןייז ןסירעגרעטנורא ןבָאה ייז

 -יימ , ןפראש א ֹוצ םיפתוש יד ןשיווצ ןעמוקעג זיא'ס .ןאלּפ ןייז ןריפוצ

 טָאה ןעמ ."לט19, ןופ קעווא ןענעז רעלעה ןוא ןָאק ."שיוטסיוא-סגנונ

 עסיורג א טנפעעג ןבָאה רעלעה ןוא ןָאל ,.השורי רעד טימ טלייטעצ ךיז

 -נָאק עייר א ןעמונעגרעביא ,סאג עלרָא ןוא אנשעל ףיוא "עמריפסלדנאה,
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 -אנֹרֶא ךיוא ןבָאה ייז .ןגעמראפדןזיר א טכאמעגנ ןוא "לט13, ןופ סעיסעצ

 טָאה ןעמ עכלעוו ,ןסובינמַא-דרעפ עטשרע יד ָאטעג רעוועשראוו ןיא טריזינ

 טרעהעגפיוא טָאה'ס יװ ,םעד ךָאנ ."סעקרעלעה ןָאק, ןפורעגנָא זדנוא ייב
 -ארומ ןופ-- יַאװומַארט רעשירטקעלע רעקיצנייא רעד ָאטעגנ ןיא ןייג וצ

 -קיר, יד יװ טקנוּפ ,"סעקרעלעה-ןָאק , יד ןבָאה ---ענזאלעשז זיב עקסווָאנ
 טָאה "רעלעה ןוא ןָאק , עמריפ יד .ןטפעשעג עראברעדננווו טכאמעג ,"סעש

 -נַא רעקידרדסכ רעד טשינ ןעוו ,טוג קעווא ץלא טלָאװ סע ןוא "טילבעג ,

 -עג טשינ טָאה דצ ןייא .ךייווצנאנ ףתוש ןקידרעירפ רעייז טימ םזינָאנַאט

 ןטייווצ םייב ךיז טוט סע סָאװ טנָאזענסיוא ןוא ןטייווצ םעד טעוועלאשז

 ניירגעג ךיז קילעפגרָאז ןוא םיאנוש עקיטולב ןרָאװעג זיא ןעמ ."רדח , ןיא

 ,טכאלש-לארענעג רעד וצ

 ןוא "לטנציירד , םענופ "רעשרעהניילא , רעד ןבילבעג זיא ךייווצנאג

 ראפ םעלא ףיוא ,ענעבענענרעביא באטש א טימ טלננירעגמורא ךיז טָאה

 רעטעּפש טָאה סָאװ ,קַאיװַאשרַאװ הדוהי רעסיוא .ןשטנעמ עטיירג םיא

 רעד ןיא --- גנולייטּפָא ןייז ןיא רָאנ ,"5ט18 , ןיא טקעריד טשינ טעבראעג

 יד ןענעז ,ךעלדנרעטש יד טימ ?טיה ןיא טרידַארַאּפ ןוא "ףליה רעכיג ,

 -ראפ סכייווצנאג ןֹופ טמא םעד .עקיבלעז יד ןבילבעג "תוחוכ טּפיוה,

 .רד -- ראטערקעסדלארענעג רעקידרעירפ ןייז ןעמונעגרעביא טָאה רעטערט

 .ףראד ןעמ ווו ,"ןטקאטנָאק , עקירעהעג יד טאהעג טָאה רעכלעוו ,רערַאטש

 טמא םעד ןעמונראפ ןוא ןכייווצנאנ טימ ןבילבעג רעטייוו זיא דלעפנרעטש

 -עבראטימ עטסטנעָאנ סכייווצנאג וצ .ייצילַאּפ רעד ןופ טנאדנעמַאק סלא

 -דא רעטלא רעד ,סקַארָאב טאקַאװדא ,שַאיראכאז ;טרעהעג ןבָאה רעט

 -אפ-ןקָאז רעשזדָאל ןופ םעדייא ןא ,לעדנאמ רעינישזניא ,ןיוועל טאקָאװ

 ןופ לגינעק ,ענליוו ןופ ןיוועל ,ענליוו ןופ שטיוורונ ,סעלונראמ טנאקירב

 -צנאנ ;עשראוו ןופ יקסנאשזורּפ רעדירב יד ,שזרָאל ןופ ןאמכייר ,נרעבמעל

 ןופ שטיװָאנָאמיש .ב ןוא שזדָאל ןופ יקסווָאסָאקס ןָאעל םיבורק סכייוו

 .ערעדנא ליפ ,ליפ ןוא ָאקסמָאדַאר

 : ןפוא ןקידננלַאפ ףיוא טלייטעגננייא ןעווענ ןענעז סעיצקנופ יד

 ןוא ל?עדנאמ ;לייט רעכעלטפעשעג -- שטיוװָאנָאמיש ןוא שַאירַאכַאז

 ןעוועג לעדנאמ זיא םעד רעסיוא ;ןטנַאטוידַא סכייווצנאנ --- שטיוורונ

 רעד -- שטיוורוג ןוא טכאמ רעשטייד רעד טימ ןאמ-סננודניבראפ רעד
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 ןעװעג סע זוא יווזַא

 -ענסיוא ןענעז סָאװ ,ןטַאקַאלּפ עלא) ָאטענ ןיא ָארויב-ןטַאקַאלּפ ןופ ףעש

 -עיסעצנָאק סכייווצנאג ןייגכרוד טזומעג ןבָאה ,ָאטעג ןיא ןרָאװעג ןעגנאה

 -זיוה רעשיראסימָאק רעד ןיא .(עמוס עטמיטשאב א ןלָאצנייא ןוא ָארויב

 ןופ יװַאקרַאנ טימ ןדיי ענעעזעננָא עייר א טעבראעגנ ןבכָאה גנוטלאווראפ

 ,שארב שזדָאל

 םענופ ךורבסיוא ןראפ ,טייצ עטשרע יד טָאה ענליוו ןופ ןיוועל

 ,79ט15 , םייב ארויב-עיצאמרָאפניא ןא טריפעג ,נירק ןשיטעווַאס-שטייד

 -ַאס יד ךרוד ערעדנא ןיא ןוא קָאטסילאיב ,ענליוו ןיא ןעגנולײטּפָא טימ

 -שזאנָאיּפש א טריפענ --- רעטרעוו ערעדנַא טימ ;טעטש עטצעזאב ןטעוו

 -רעד ןיוועל טָאה גירק ןשיטעוװָאס-שטייד םענופ ךורבסיוא ןכָאנ .ָארויב

 ."לט12 ,, ןראפ סעיסימ עלעיצעּפס טליפ

 רעטעבראטימ עלעיציפָא ןעוועג ןענעז ליגינעק ןוא יקסווָאסָאקס ןָאעל |

 רעד ףיוא ןעוועג רעמ ןענעז ןוא (ָאּפאמשענ ייב טסניד-רעדנָאז) .ד.ס ןופ

 -סיוא ןיא ןענאטשאב זיא עבאנפיוא רעייז ,ָאטעג ןיא יו .טייז רעשירא

 -יּפסנַאקעד ןוא טייז רעשירא רעד ףיוא ןענופעג ךז ןבָאה סָאװ ,ןדיי ןבעג

 גנאל טייצ א ןעוועג ךיוא ןיא ?ינינעק .סרעוט עשיטילָאּפ עשיליוּפ ןריר .

 -פיוא ןכָאנ ןעשענ זיא סָאד -- יײצילָאּפ-ףליה-רעכיג רעד ןֹופ טנאדנעמָאק

 עלא טעמכ ןענעז טלָאמעד ןוא "לט12, םייב יײצילָאּפ סדלעפנרעטש ןזייל
 קיגנעהּפָא ןרָאװעג זיא סָאװ ,"ףליח רעכיג , רעד ןיא רעבידא ןטנאיצילַאּפ

 ,(טסנידרעדנאז) .ד.ס ןופ

 וצ ךוּפיהל) ןטלאהאבסיוא טשינרָאנ ךיז טָאה סָאװ ,יקסווָאסָאקס
 ,אּפאטשעג ןיא טעבראטימ ןייז טימ ("לט13, ןופ ןגעלָאק עקירעביא ענייז
 -ראפ ;ןסיוועג ןייז ףיוא טשינ דיי ןייא ןייק טָאה רע זא ,טמיראב ךיז טָאה
 -ױּפ ןוא רעשטייד רעד ןופ ןדיי רע טעוועטאר -- ןָאק רע רָאנ יװ ,טרעק
 ,ןעמייה עקידנעטשנא ןֹופ רעדניק ,יקסנאשזורּפ רעדירב יד .ייצילָאּפ רעשיל
 יד .ןשטנעמ ןוטענ סטכעלש ליפ רעייז ןוא רשיה ךרד ןופ ּפָארא ןענעז
 ןדיי קילדנעצ ןייא טשינ ןבָאה ךעלרעדירב עטריזילארָאמעד ייווצ עקיזָאד
 םייב ײצילָאּפ רעד ןופ ףעש רעד .ןסיוועג רעייז ףיוא ָאטעג רעוועשראוו ןופ
 טעברא עלענַאיצנעדיפנָאק א טריפעג ךיוא טָאה ,דלעפנרעטש ,"לט15,
 ןטפעשעג ענעפָא עקינייא טאהעג טָאה רע ּוװ ,טייז רעשירא רעד ףיוא
 ,(ןטפעשעג-סימָאק)
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 ייוצ ןופ ןעננאגעג טציא ןיא "לט18, ןטסאהעג ןנעק ףמאק רעד

 ןוא ןָאק עקילק רעד ןופ ןוא ייצילַאּפ ןייז ןוא טארנדיי םעד ןופ :ןטייז

 ,רעקראטש ןעוועג ןענעז ןעמאזוצ םידדצ עדייב יד זא ,סיוא טזייוו .רעלעה

 טימ ףמאק , ןופ טמא םעד ןזיילוצפיוא לעפאב א ןעמוקאב טָאה ךייווצנאג

 אנשעל זיוה ןופ רעיינייבראפ יד ןבָאה סננרָאמוצ ."עיצאלוקעּפס ןוא עווכיל

 רַאסימָאק רעטקיטכעמלופאב , !;רדליש םעיינ א ןענעיילרעביא טנָאקענ 8

 רעבָא ,ןטיבעג ךיִז ןבָאה ןדליש יד .ָאטעגנ ןיא "רעזייה עטזָאלרָאװראפ ראפ

 -עווש א .ןשטנעמ עקיבלעז יד טימ ,עקיבלעז יד ןעננאנעגנָא זיא טעברא יד

 -נרעטש ."?ט19,, םייב ייצילָאּפ רעד ןנעוו ןענאטשטנא זיא םעלבָארּפ רער

 ןיאב טָאה ,החּפשמ רעד ןיא דצ ןסיורג א טאהעג ךיוא טָאה סָאװ ,דלעפ

 ןופ ,גנולײטּפָאײיצילַאּפ ןייז ןזָאלוצרעדנאנופ !עוועג םיכסמ טשינ ןפוא

 עסיורג ןעמונעג רע טָאה רקיעב .הסנרּפ ןייש ץנאג ןגיוצעג טָאה רע רעכלעוו
 קיגנעהּפָא ןענעז סעמוס יד .,ייצילָאּפ ןייז ןיא ןעמעננָא םייב סעמוס טלענ

 ןיא ןעמענראפ טפראדעג ןבָאה סרעבענטלעג ערעייז סָאװ ,ננאר ןופ ןעוועג

 ןעמענראפ ןענָאק וצ טרידיצעד טרָאד טָאה סָאד .?5ט13,, ןופ ייצילָאּפ רעד

 ערוטאמ -- טארנדיי םייב ייצילַאּפ דעד ןיא יו טשינ ,ןטסָאּכ-ריציּפָא ןא

 ,"לט13, ןיא ןפָארטעג עקאט ןעמ טָאה .סעיצאקיפילַאװק עקירעהעג ןוא

 -ענ טשינ ןדלעפנרעטש טָאה סָאד ....ןטעבַאפלַאנַא ,סוּפרָאק-ןריציּפָא ןיא

 "טפאשלעזענ עטענ, יד זא ,טאהעג ארומ טושּפ טָאה רע ,ור ןייק ןבעג

 ןטימ ןעגנולדנאהרעטנוא ןריפ וצ ןביוהעגנָא ןעמ טָאה .ןשטניל םיא טעוו

 ,זיא ענארפ יד ןוא ייצילַאּפ רעשידיי רעד ןופ עדנאמָאק רעד טימ ,טארנדיי

 ןרָאװעג ,"דצ ןטירד , םענופ ףליהטימ ןוא גנוציטשרעטנוא רעד קנַאדַא

 רעד ןיא ןעננאנענרעבירא ןענעז ןַאמ 100 :ןפוא ןקידננלַאפ ףיוא טזיילעג

 סדלעפנרעטש ןופ ןריציּפָא ענעזעווענ יד) טארנדיי םייב ייצילַאּפ רעשידיי

 עכעלנעוועג ןופ סנטסָאּפ ףיוא ןייז םיכסמ טזומעג רעבָא ןבָאה ייצילָאּפ

 ענעבילבענרעביא טשער יד ןוא (..,ךעלּפענק ענעשעמ טימ .ןטנאיצילַאּפ

 ןעמ ."לט13, םייב "ףליה רעכינ , רעד ןיא ןרָאװענ טרעדילנעגננייא ןענעז

 רעכינ , רעד ןופ רעטעבראטימ עטלא יד ןפרָאוװענסיורא ?לענש ףיוא טָאה

 .י ר"ד ,ַאטָאריס החּפשמ יד ,לשמל ,יו רעטעבראטימ עבושח יד) "ףליה

 ,ןעמ טָאה ַא"א יקסראקעיּפ ר"ד ,ןיטָאכוס ר"ד ,קאיוואשראוו .י ,רענוּפײל

 -עמַאס ענירגנ ערעייז ןטיבעג ןבָאה ייז .(טעּפעשטענ טשינ ,ךיז טייטשראפ
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 ועװעג סע זיא יוזַא

 -ליז ןוא ענעדלָאנ יד טימ ,ענעטעמאס ָאדרָאב יד ףיוא -- ןעלטיה ענעט

 ,ילעפנרעטש טנאדנעמָאק ןקידרעירפ םעד טָאטשנָא .ךעלדנרעטש ענרעב

 טשינ) ערעפא ןַא ראפ ןרָאװעג טריטסערא טייצ רענעי וצ זיא רעכלעוו

 -אב רעד ןרָאװעג טמיטשאב טרָא ןייז ףיוא זיא ,(...םיא ייב סעיינ ןייק

 גנונעדרָא עקיבלעז יד ןרָאװעגנ טריפעגנייא טרָאד זיא'ס .?ינינעק רעטנאק

 םענופ ײצילָאּפ רעד ןיא טריפעננייא ןעװעג זיא סע יװ ,םעטסיס ןוא

 טיוה יד ןסירעג ייז ןבָאה טרָאד סָאװ ,דישרעטנוא םעד טימ רָאנ ,79ט13 ,

 -קנארק ייז ךרוד רעדָא ,עקנארק ייב -- ַאד ןוא ,עטנוזעג ןוא עקידעבעל ייב

 -טימ ןבָאה ייז עכלעוו ,"ננוראפרעד , רעסיורג רעייז קנאדא ....!עטכאמעג

 "?טפעשעג, סָאד טציא טָאה ,דלעפ-סטעברא ןקידרעירפ רעייז ןופ טכארבעג

 -ענמורא ךיז זיא "םירמ , לשטעק-"ףליה-עכינ , סָאד .ןעילב וצ ןביוהעגנָא

 סָאד ןוא ָאטעג רעוועשראוו םענופ ןסאג יד רעביא קירוצ ןוא ןיהא ןרָאפ

 רעד ןופ טסאל רערעווש רעד רעטנוא ןכָארבעגנייא ךיז טָאה ?דרעפ עמירָא

 .לשטעק ןטכאמראפ םעניא ןענופעג ךיז טָאה סָאװ ,הרוחס רעטלנומשעג

 סאטאריס -- "ףליה רעכינ, רעד ןופ סרעציזרָאפ ןוא ןרָאטקעּפסניא יד

 ;וענעקרעד םוצ טשינ ,טעשאּפעגסיוא ךיז ןבָאה ,ערעדנא יד ןוא ,ךעלדניז

 ןוא רעזייהעפאק יד ןיא ןעיורפ ערעייז טימ טכענ ןוא געט עצנאנ ןסעזעג

 --- ך-- == ןיב ,טסעג-םאטש עטסעב יד ראפ טנכערענ ךיז ןוא ןלאקָאלטכאנ

 ןט1/) סטכאנוצ קיטיירפ רעקיטולב רעד ןעמוקענ זיא'ס זיב ..,

 ,ןוטעג לקַאװ ַא ךיז טָאה ?9ט18, ןופ עדייבעג עצנאג יד ןוא (1942 ?ירּפא

 ַאפאטשענ ןופ ןנָאו רעָארג ,רעניילק א ךיז זיא טכאנ רעקיזָאד רעד ןיא

 ָאטעג ןרעביא ןרָאפענמורא שארב טדנארב רעריפמרוטשרעטנוא ןטימ

 ןופ ןטעבראפסיורא טנאנעלע טנאה ןיא המישר רעכעלטנעמָאנ א טימ ןוא

 ,סעיציזַאּפ ןוא ןטכיש ענעדישראפ ןופ ןשטנעמ ןטעב עמעראוו ערעייז

 ,רעקורד ןֹוא רעלטפאשנסיוו ,תוכאלמ ילעב ןוא רעוט עכעלטפאשלעזענ

 ןוא ןטנעגאדָאּפאטשעג עשידיי ,ןעיירעקעב ןופ רעמיטננייא ,ןשטנעמ-עסערּפ

 | ."לט15, םענופ רעטעבראטימ

 ןיא טצעזעגניירא ,סאנ רעד ףיוא טריפענסיורא עלא ייז טָאה ןעמ

 יו ,ָאטעג ןופ ןטקנוּפ ענעדישראפ ןיא טריפעגקעווא ןוא ָאטיוא ןעָארג

 ."סָאש-עדַאנג , א טימ ןרָאװעגנ ןסָאשרעד ןענעז ייז

 ,רעכעלסענראפמוא רעזדנוא ןעמוקעגמוא טכאנ רענעי ןיא זיא יוזא
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 -סיטַאטס ןוא רעלטפאשנסיוו רעננוי רעד ,רעדניל םחנמ רעלופטסנידראפ
 ,"ףליהניילא, רעלאיצַאס רעשידיי רעד ןופ רעיובטימ יד ןופ רענייא ,רעקיט

 רעשידיי רעד ןופ המשנ יד ןוא רעדנירנטימ

 ָאטעג רעוועשראוו ןיא עיצאזינאגרָא-רוטלוק

 -רעטנוא רעשידיי רעד ןופ רעטעבראטימ ןוא

 -עגסיורא זיא רעדניל .,עיצאזינאנרַא רעשידרע

 ןוא ,22 אנשעל ,בוטש ןייז ןופ ןרָאװעג טריפ

 סאנ ענלימ רעד ףיוא ןרָאװעג טריפעגקעווא

 טנאוו רעד ייב .ןרָאװעג ןסָאשרעד טרָאד ןוא

 ןעמ טָאה םיא ךָאנ ,לָאטיּפש ןשילעגנאווע ןופ

 "יירעקורד םוצ ןסָאשעג טרָא ןקיבלעז ןפיוא

 -ראוו ןיא "דנָאלנעשּפ שאנ , ןופ רעטעבראטימ

 סנ יּפ לע ןיא ןָאש .ןוז ןייז טימ ןָאש ,עש

 רעדניל םזחנמ ןייז ןופ טלעטשראפ קידנרעוו ,ןבעל ןבילבעג

  ,ןלאפעג םיא ףיוא ןיא קָאװ ,רעּפרעק םנוז
 עכעלטפאשלעזענ יד ןרָאװעג ןסָאשרעד ןענעז טכאנ רעקיבלעז רעד ןיא

 -יילב --- רעמיטנגייא-רעקעב יד ;22 יקוועלַאנ ןופ ןַאהַאק רעדירב יד ,רעוט

 ,ןייטשלא "סערּפסקע רעזדנוא ,, ןופ רָאטארטסינימדא רעד ;לעקעט ןוא ןאמ

 טָאה סָאװ) 86 יקּפילאוואנ הריד ןייז ןופ ןעמונעגסיורא טָאה ןעמ ןכלעוו

 רעד ןיא .קאיוואּפ םעד .רעביאננעק ,21 סאג עיװַאּפ רעד ףיוא גנאגסיורא ןַא

 ײַאמ , ןֹופ רעצעז ןוא רעקורד עייר א ןרָאװעג ןסָאשרעד ןענעז טכאנ רעקיבלעז

 טָאה טלָאמעד ."סערּפסקע רעזדנוא , ןוא "גנוטייצסקלַאפ ,"טנייה , ,"טנעמ

 ןייאראפ-רעקורד םענופ ראטערקעפ םעד ,ןרַאלקש ןעמונענוצ ךיוא ןעמ

 -עג םיא טָאה ןעמ .ָאטעג ןיא רעוט ןכעלטפאשלעזענ ןלופטסנידראפ ןוא

 ןוא טרעטאמענ ךעלקערש םיא ,קַאיװַאּפ ןיא ןכָאוו ייווצ רעביא ןטלאה

 טכוזעג ךיוא ןעמ טָאה טבאנ רעקיטולב רעד ןיא .ןסָאשרעד ןאד טשרע

 םענופ רעציזרָאפ ,גאלק רעזָאל ןוא יקזדורגאוואנ עינאס רעוט עשידנוב יד

 -עד ךיוא .ןענופעג טשינ טלָאמעד ייז ןעמ טָאה קילג םוצ .ןייאראפ-רעקורד

 -עקא רעד ןופ רָאטקעריד רעד ,ָארַאש קירנעה רעסישזער-םליפ רעטנאקאב

 -ָארטסאג רעטנאקאב רעד ,ןאמדלָאג --- ?עּפָארייא , טפאשלעזעגנ-עיצארוק

 ןענעז ,ךעשזָא ןָארימ ר"ד --- ןייאראפ-ןדילאווניא ןופ רעריּפנָא ןוא גָאל
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 ןסָאשרעד רעוט עכעלטפאשלעזעג ערעדנא ייר רעצנאג א טימ ןעמאזוצ

 "קיל , ךיוא ןענעז סרעלנומש רעוועשראוו עטסערג יד .טכאנ ענעי ןרָאװעג

 טשינ ךיוא טָאה ןעמ .סטכאנוצ קיטיירפ ןקיטולב ןתעב ןרָאװעג ?טרידיוו

 ףיוא ?ַאנָאזירַא, ?אקאל-טכאנ ןופ ."ןשטנעמ ענענייא , ןייק טעווענאשעג

 עייר א ןניוצעגסיורא ןעמ טָאה ("ַאינַאטירב , ?עטָאה .וועג) 18 עיּפילָאװאנ

 ,טעּכש ןאמ-הרבח ָאטעג ןיא ןטנאקאב ןטימ ,ןטנעגא-ָאּפאטשעג עשידיי

 יופ ןיוועל -- "?2ט18, םענופ רעטעבראטימ עטסעיירטעג סכייווצנאג ךיוא

 טכאנ רעד ןיא ןענעז שטיוװוָאנָאמיש ןוא שטיוורונ ,לעדנאמ ..שזניא ,ענליוו

 99 ןעגנולשעננייא טָאה סטכאנוצ קיטיירפ רעקיטולב רעד .,ןעמוקענמוא

 .תונברק

 -נרעטש ,ןכייווצנאג ךָאנ ךיוא ןעמוקעג טכאנ רענעי ןיא זיא ןעמ
 .לזמ טאהענ לָאמ סָאד ןבָאה ייז .ןשַאירַאכַאז ןוא ןדלעפ

 ןַא ןופ ןָאפעלעט א ןעמוקאב ךייווצנאג טָאה ירפרעדניא קיטיירפ

 םייחרעד ןיא ןקיטכענ טשינ טנייה לָאז רע זא ,טניירפ ?ןטנאקאבמוא,

 א ןופ טעוועטארעג םיא טָאה ןָאפעלעט רעד .עשראוו ןזָאלראפ ףכית ןוא

 ךָאנ ןעמוקענ טכאנייב זיא ןעמ ןעוו .ןדנווושראפ זיא רע .טיוט ןרעכיז

 -ַאז ייב ןעוועג ךיוא זיא ןעמ ,ןפָארטעג טשינ ןיוש םיא ןעמ טָאה ,םיא

 טיירפאב קירוצ טייצ רעצרוק א טימ זיא סָאװ ,ןדלעפנרעטש ןוא ןשַאירַאכ

 "עג ןוא ןעזעגסיוארָאפ סעּפע טָאה סָאװ ,שאיראכַאז .טסערא ןופ ןרָאװעג

 ךיז טָאה'ס ןעוו ,ענר רעטצעל רעד ןיא טָאה ,ליפעגרָאפ ןטכעלש א טאה

 ;רעפָאק א ןיא ןקעטשראפ וצ ןזיוואב ךיז ,ריט ןיא גנולק רעד טרעהרעד

 םורא יוזא ןוא שעוורעטנוא יד ןיא ןפיולטנא וצ ןעגנולענ זיא ןדלעפנרעטש

 16 ענייש-דליב סשַאירַאכַאז .טיוט ןרעכיז א ןטימענפיוא עדייב ייז ןבָאה

 ךיז טעוו ןיילא רע זיב ,ןוכשמ סלא ןרָאװעג ןעמונעג זיא רעטכָאט עקירעי

 "רעד ל?דיימ סָאד זיא ,םישדח רָאֹּפ א יז ןטלאהּפָא ןכָאנ .ןלעטשוצ טשינ

 יד ןביוהעגנָא ךיז טָאה'ס ןעוו גָאט םעניא ,קַאיװַאּפ ןיא ןרָאװעג ןסָאש

 .ףע יוװ ,ןרָאװעגנ ןדנוושראפ זיא שאיראכאז .ָאטעג םענופ עיצאדיווקיל

 .ןיירא רעסאוו ןיא טלָאװ

 ןרָאװעג טקישענרעדנאנופ ןענעז ןדלעפנרעטש ןוא ןכייווצנאג ךָאנ

 -צנאג ןענופעג ךיז ןבָאה'ס עכלעוו ןשיווצ ,ייצילַאּפ עשידיי .ווירבקעטש

 ןטעטימָאק-זיוה עלא ןעגנאנעגמורא זיא ,ןשטנעמ-עידראוונ עקילָאמא סכייוו
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 זא ,גנוטכילפראפ א ןביירשוצרעטנוא רעניווװנייא םענייא ןדעי ןבעגעג ןוא

 יראפ עכעלרעפעג יד ךיז ייב ןטלאהאבסיוא טשינ טעװ ןוא טשינ טָאה רע

 םכית ביוחמ זיא רענייא רעדעי ןוא ,דלעפנרעטש ןוא ךייווצנאג רעכערב

 טעװ רע ביוא ,טַאירַאסימָאק-ןָאיַאר ןטסטנעאנ ןיא ןייז ֹוצ עידומ דימו

 ןסאּפוצ טשינ ךיז טעוװו סע רעוו .טרָא-טלאהפיוא רעייז ןגעוו ןסיוו סעּפע

 יאטָאבאט א ראפ ןרעוו טנעקרענא טעװ ,גנונעדרַאראפ רעקיזָאד רעד וצ

 .ףָארטש-טיוט -- םיא ראפ טיידאב סָאד ןוא טסישז

 -רעד יד ןשיווצ זיא גנאהנעמאזוצ אראפ סָאװ ?ןעשעג ָאד זיא סָאװ

 ןטנענא-ָאּפאטשעג ענעסָאשרעד יד טימ רעוט עכעלטפאשלעזעג ענעסַאש

 ןייא ןקורוצסיורא ןביוהעגנָא טָאה ןעמ ?"לט15, םענופ רעטעבראטימ ןוא

 .רערעדנא רעד ךָאנ הרעשה

 ןיפ פאלק םעד ךָאנ טקיאורַאב ?סיבא ךיז ןבָאה רעטימעג יד ןעוו

 םעד ןופ ןעלסײרטוצּפָא ךיז ןביוהעגנָא טָאה ןעמ ןוא קיטיירפ ןקיטולב

 -רעביא ,עלופמסנידראפ ןופ ןבעל סָאד טסָאקעג זדנוא טָאה סָאװ ,ראמשאק

 : סקידננלָאפ טסוװרעד ךיז ןעמ טָאה ,רעוט עכעלטפאשלעזעג ענעבעגעג
 ;טנעה עטניילראפ טימ ןסעזענ טשינ זיא רעלעה ןוא ןָאק טפאשלעזעגנ יד

 -ראפ ערעייז ןכאמ וצ ךעלדעשמוא יוזא יו ןעלטימ טכוזענ ץלא ןבָאה ייז

 טנידענ ,ייז יוו טקנוּפ ,ןבָאה עכלעוו ,"2ט18, ןופ ןטנערוקנַאק ענעסיב

 ןוא ןדיי עטונ ןופ םש ַא טאהעג ---ייז וצ ךוּפיחל-- ייברעד ןוא ?תוכלמ ,

 טלעטשעגנ ןענעז ,רעלעה ןוא ןָאק ה"ד ,ייז תעב ,רעוט עכעלטפאשלעזעגנ

 -עג ןוא טכער רעסיוא טייקכעלטפאשלעזעג רעשידיי רעד ייב ןרָאװעג

 .קלָאפ ןשידיי ןופ םיאנוש ראפ ,ןטנענאדָאּפַאטשעג סלא ןרָאװעג טלּפמעטש

 ייז ןעוט יצ .ןסעגראפ טנַאקענ טשינ לָאמנייק הלווע עקיזָאד יד ןבָאה ייז

 יז ןבָאה יצ ;ינאּפמָאק טע ךייווצנאנ יו הקדצ ליפ יוזא טקנוּפ טשינ ןעד

 ענעעזעגנָא ייר א ןופ ?טארָאטקעטָארּפ,; םעד ןעמונעגרעביא טשינ ןעד

 !?םעלא טימ סיוא ןטלאה ייז עכלעוו ,םינבר רעצניוװָארּפ ןוא רעוועשראוו

 -טלענ עטריפעגכרוד עלא ףיוא תובדנ עטסערג יד טשינ ןעד ייז ןבענ יצ

 -וקנָאק ערעייז ןייז ל?חומ טשינ ייז ןלעוו סָאד ,ןיינ ?ָאטענ ןיא סעיצקא

 : ,ךאלפרעביוא רעד ןופ ןרעוו טשיװענּפָא ןזומ ייז ןוא ןטנער

 ןיא .ןענופעג ךינ ייז ןוא עטדניבראפ ןכוז וצ ןביוהעגנָא ןבָאה ייז

 ,ןטנענאדָאּפַאטשענ עשידיי רָאּב א טעבראעג ,טסווואב יוװ ,ןבָאה עשראוו
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 ועװעג סע זיא יוזַא

 בעד ,(גרעבנעזָאר) אנווונַאמ אקשישטנארפ ןירעצנעט עטמיראב יד יוז
 -נֶא ןעוועג ,םינּפל ,זיא סָאװ ,יקסּפיל טסיראמוה ןוא רעביירש-רעדיל-סקעט
 ןוא רָאטקעריד-יוװער רענעזעוועג רעד ,ייצילַאּפ רעשידיי רעד ןיא טלעטשעג
 -אב ךיז טָאה סָאװ ,זיוהנסקאז דיי רעשטייד רעד ,טסַאלװ יישזדנא רבחמ
 יד ןופ ןפראווּפארא ןוא ןגָאלשעצ טימ ,ןרעדנא ןשיוװצ ,טכאמעג טמיר
 יד : ןאד ,ןווָאקאינרעשט םאדא ?ןטסעטלענעדוי, םעד טארנדיי ןיא ּפערט
 ןופ רעדורב א -- רעמייחנאמ ,סרעדנא רעסקָאב רעד ,ביורטנייוו רעדירב
 רעד ,יקסוואדָאלװ ,לעטסָאפ דיי רעשטייד רעד ,אנוונאמ אקשישטנַארפ
 .ערעדנא ןוא טּפעש ,טסַא קערע ,קעלימ רעלעג רעד ,יבָאב דערפ רעקקָאב
 ןייא ןצונסיוא טזָאלעג ןכייווצנאג ןגעק ךיז טָאה טיײל-ָאּפאטשעג עלא יד ןופ
 וצ "ןסיב ןטעפ , א ראפ ןעוועג טיירג זיא סָאװ ,אנווונאמ אקשישטנארפ
 טזומעג רעבָא טָאה ןאלּפ רעד .עמאמד-עטאט ענעגייא ןליפא ןטארראפ
 זא ,טסוװעג טוג ץנאנ ןבָאה רעלעה ןוא ןָאק .ןרעוו טיירגעגוצ קילעפגרָאז
 ,אןלא ,טעװ ןינע רעד ."דצ ןסיורג, א ךיוא טָאה םלוע ןייז טימ ךייווצנאג
 ןשטייד יד ןגָארטרעטנוא סעּפע ָאד זומ ןעמ ,טכייל יוזא ןעמוקנָא טשינ
 ןפעטשוצ ּפעק עטרעדָאפעג יד ראפ ןוא ןרינַאּפמיא ייז לָאז סָאװ ,סניוזא
 ןרָאװעג טיירנעגוצ זיא ןאלּפ רעד ןוא .?ּפעק-ןּפראק, ּטעק ערעדנא ייז
 -םיוא ןוא טעברא רעד טימ טלייטעצ ךיז טָאה ןעמ ,רעכיז רעבָא םאזננאל
 .ןינב ןקראטש א טיובעג

 ריא ייב טניוװעג טייצ עסיוועג א טָאה אנווונאמ אקשישטנארפ
 ךיוא ךיז טָאה ןזיוה ןקיבלעז םעניא 95 יקוועלאנ ףיוא ,גרעבנעזָאר רעווש
 ןא טיירפשראפ ןוא ןבעגענסיורא טָאה סָאװ ,ץוביס רעשיצולח א ןענופעג
 וצ ןלאפעגניירא ךעלטעלב יד ןופ סנייא זיא קילעפוצ ,לטעלב לאגעלמוא
 -רעד יז זיא ,ליונק םוצ םידָאּפ ןטימ קידנעייג ןוא ,טנעה יד ןיא אנווּונאמ
 םעד ןגעװו ךיז בָאה ךיא ןעוו .פטעלב סָאד סיורא טזָאל סע רעװ ,ןעגנאג
 טפאשרעריפנָא רעד ןעוועג עידומ םעד ןגעװו ףכית ךיא בָאה ,טסווורעד
 -ענ ןיוש טייצ רענעי וצ טָאה סאו ,גנוגעוואב רעשידרערעטנוא רעד ןופ
 ףכית ןיא 23 יקוועלאנ ףיוא עיצקאדער יד .ָאטענ רעוועשראוו ןיא טעברא
 עכלעוו טימ ,םיצולח יד ןוא טרָא רעדנא ןא ףיוא ןרָאװעג ןגָארטעגרעבירא
 רעייז בילוצ ןענעז ,טקאטנָאק א ןדניבוצנָא ןעגנולעג טרָאד זיא ןאנווונאמ
 יענדארג ןייק ןרָאװעג טקישעגקעווא ,טייקרעכיז רעניימעגלא רעד בילוצ ןוא
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 וװָא ק ר ו ט חם ַא נ ָא ו

 ןָא טּפאכעגנָא ךיז אנווּונַאמ טָאה ,םידעפ יד קידנרילראפ .קָאטסילאיב ןוא

 "אנ ףיוא ,זיוה ןקיבלעז םעד ןיא טניווועג ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ עקינייא

 -ָאר רעווש ריא טימ ןעמאזוצ ןבָאה סָאװ ,ןַאהַאק רעדירב יד ,28 יקוועל

 יד ןיא ."ףליהניילא , רעזדנוא ןיא ךעלטפאשלעזעג טעבראעג גרעבנעז

 ריא ייב ןעמאזוצ ריא טימ ןעגנערברַאפ סנַאהַאק יד ןגעלפ ןהעש-טנווָא

 רעביא ןריטוקסיד ןוא ךעלטעלב עלאגעלמוא יד ןענעייל ,בוטש ןיא רעווש

 סָאװ ,ןשטנעמ ןופ ןעמענ ןלאפ ייברעד ןנעלפ'ס ,ןעמעלבָארּפ ענעדישראפ

 .ָאטעג ןיא ןבעל ןשידיי םענופ ןטינשּפָא עסיוועג ףיוא סיוא ךיז ןענעכייצ

 המישר עקיטראפ א טיירגעגוצ ןוא טצונעגסיוא ץלא סָאד טָאה אנווונאמ

 ,"רעבעג-טיורב , עריא ראפ

 -ָאלָאס סלא ןטערטפיוא טייצ רעקיבלעז רעד ןיא טנעלפ אנווונַאמ

 טנוֶא ןדעי .(88 אנשעל) "ַאנימעפ ; רעטאעט-עיװער-ָאטעג ןיא ןירעצנעט

 -ַאֹּפ רעשידיי רעד ןופ) רענזיימ טניירפ רעטפעב ריא ןעמוק ריא וצ טנעלפ

 ןופ ןגעלפ ייז ,(טנידעג ךיוא ,בגא טָאה גרעבנעזָאר ןאמ ריא וו ,ייציל

 א ךרוד .געט עקינייא ףיוא ָאטענ ןופ ןרעוו ןדניוושראפ טייצ וצ טיוצ

 רעשירא רעד ףיױא אנווונַאמ טעז ןעמ זא ,ןעננאגרעד רימ ןענעז לאפוצ

 .ןריציפָאדָאּפאטשעג עשטייד ןופ טפאשלעזענ ןיא ,ןלאקָאלטכאנ ןיא טייז

 טאהעג טָאה עכלעוו ,עיצאזינאגרָא רעשידרערעטנוא רעשיליוּפ רעד ךרוד

 -נארפ זא ,טסּוװרעד ךיז רימ ןבָאה ,ָאּפאטשעג ןיא ךיוא ןשטנעמ עריא

 .ָאּפאטשעג ןופ ןירעטעבראטימ עלעיציפָא ןא זיא אנווונאמ אקשישט

 יד זא ,ןעגנאגרעד ןטנעדיפנַאק ערעייז ךרוד ןענעז רעלעה ןוא ןָאק

 רעד ראפ טלעג ןביג ,ערעדנא ךיוא יװ ,לעקעט ןוא ןאמיילב סרעקעב

 ךיוא ייז זיא סע .רעקורד יד רעטנוא ןציטש ןוא גנוגעוואב רשידרערעטנוא

 ןוא ךעלטעלב יד ןופ ןרעטרָאּפלָאק יד ןענעז סע רעוו ,ןיינרעד וצ ןעננולעג

 .(ןָאש רעקורד רעד) תועידי-ַאידאר יד טיירּפשראפ ןוא טננערב סע רעוו

 ראפ וצ טלעטש רע זא ,טסווװװרעד ךיוא ךיז ייז ןבָאה רעדניל םחנמ ןגעוו

 טָאה ּפאלק ןייא טימ ,ןלאירעטאמ עשיטסיטַאטס ןעגנוטייצ עלאנעלמוא יד

 ,ָאטעג רעוועשראוו ןופ רעלגומשטּפיוה יד טימ טנכערענּפָא ךיוא ךיז ןעמ

 .ןשטייד יד ךרוד ןרָאװעג טכוזעג טאטלוזער ןָא ןוא גנאל יוזא ןענעז סָאװ

 זיירּפ ןראפ ,טנַאקעג ןיוש ייז ןבָאה ,"עבמָאב , אזא טיירנענוצ קידנבָאה

 עטסאהראפ ערעייז ןופ ּפעק . ןרעדָאפ ,"ּפעק-ןּפראק , עטלעטשענוצ יד ןופ
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 ועװעג סע ווא יוִזַא

 םעד ,טניירפ רעייז טלעטשענוצ ןבָאה ייז סָאװ ,המישר יד .,ןטנערוקנַאק
 סיורג טימ םיא ךרוד זיא ,ָאּפאטשעג ןופ טדנַארב רעריפמרוטשרעטנוא-ס.ס
 ,טבאנייב ,1942 ?ירּפא ןט17 םעד ,קיטיירפ .ןרָאװעג טּפאכעגפיוא דיירפ
 סָאד ןרָאװעג טריפעגכרוד ,גנוריּפנָא רעכעלנעזרעּפ ןייז רעטנוא עקאט זיא
 סָאד .ןדיי 89 יד ןעמוקעגמוא ןענעז'ס ןכלעוו תעב ,ָאטעג ןיא דָאב-טולב
 "ףליה עכיג , יד .ןריטסיזקע וצ טרעהעגפיוא טָאה "4, עראדנעגעל
 טריזינאגרא (גרעבמעל ןיא עשזנארב-םליפ רעד ןופ) ליגינעק ךרוד זיא
 -יד ןלאפעגרעטנוא זיא ןוא עיצוטיטסניא עקידנעטשטסבלעז סלא ןרָאװעג
 "ףליה רעכיג, רעד ןופ דנאטשאב רעד ,(טסנידרעדנָאז) .ד.ס רעד טקער
 עשירפ רָאֹּפ א ןעמוקענוצ רָאנ ןענעז סע .רעקיבלעז רעד ןבילבעג זיא
 ,שארב יבָאב דערפ ןטנאקאב ןטימ (ָאּבאטשעג ןופ ןטנעגא ץלא) ןשטנעמ

 "סעיצקא, עלא יד תעב .טנכייצעגסיוא ךיז טָאה "ףליה עכיג, יד
 "ידיו רעד ןופ ןענאטשענּפָא טשינ זיא יז עכלעוו ןיא ,ָאטענ ןיא ןדיי ףיוא
 רעוועשראוו םענופ עזאפ רעטצעל רעד ןיא .טארנדיי םייב יײצילָאּפ רעש
 -טרעוו, ןֹופ טארָאטקעטָארּפ ןרעטנוא רעבירא "ףליה עכינ, יד זיא .ָאטעג
 רעד .עשראוו טקירטסיד םייב ףעש ייצילָאּפ ןוא .ס .ס םייב ?גנוסאפרע
 -ַאטש ר"ד ןעוועג זיא "ףליה רעכיג , רעד ןופ רעטייל רעלעיציפָא רעטצעל
 -"ףליה רעכיג , רעד ןופ טייהרעמ רעד טימ ןעמאזוצ ,זיא רע .ןיילא רער
 ןפלָאהעג טשינ ןבָאה סע .רעגאלנטיוט ןיא ןרָאװעג טקישעגקעווא ,יײַצילָאּפ
 ןוא ָאּפאטשעג ,.ס.ס ,.ד.ס ןופ טאהעג טָאה רע סאו ,ווירב ענרעזייא עלא
 ךרוד רע זיא ןלאפעגניירא ןֹוא ...עיצוטיטסניא ?עקידובכב , ערעדנא
 ר"ד זיא .ָאטעג ןופ עיצאדיווקיל רעקיטליגדנע רעד ראפ גָאט א ; לאפוצ א
 רעשירא רעד ןופ טסאג וצ ןעמוקעג ,ןידניירפ ןייז טימ ןעמאזוצ ,רעראטש
 -יונ עלא טימ ןעזראפ קידנעייז ,טניווועג סנטצעל ןיוש ןבָאה ייז ּוװ ,טייז
 ןוא עיצאדיווקיל רעד ראפ גָאט א .ןענײשריסַאּפ ןוא ןטנעמוקָאד עקיט
 ךעלטימעג טכארבראפ ךָאנ רע טָאה ,ָאטעג רעוועשראוו םענופ דנאטשפיוא
 טצוא ךיז טָאה'ס ּוװ ,6 עקסנילַאװ ףיוא ןגעלָאק ןוא טניירפ ענייז םימי
 עלא ןופ ןעגנוניוװ יד ןוא ?ףליה רעכינ, רעד ןופ "באטש , רעד ןענופעג
 -וצ ןעמוקאב ךיז ראפ לעיצעּפס ייז ןבָאה זיוה סָאד .רעטעבראטימ עריא
 זיוה סָאד ךיוא זיא ָאטעג ןיא ןפמאק יד ןֹוא דנאטשפיוא ןתעב ,טלייטעג
 -ראפ טייחרעקידעבעל ןענעז טרָאד .ןעמאלפ טימ ןרָאװעג ןעמונעגמורא
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 ןופ רעטעבראטימ עלא טעמכ ןראוװעג טנערב

 רָאטנאקרעבָא ןטיס שארב ,"ףליה רעכיג , רעד

 | .עילימאפ ןייז ןוא ַאטָאריס ןושרג

 קעווא קירוצ טלָאװעג טָאה רערַאטש ר"ד

 ןייז טימ ןפָאלעג ןוא טייז רעשירא רעד ףיוא

 עקישוד ףיוא ַאטעג ןופ רעיוט םוצ ןידניירפ

 ענרעזייא , ערעייז ףיוא טקוקעג טשינ ,יקווַאטס

 רָאנ ,טזָאלעגכרוד טשינ ייז ןעמ טָאה ,"ווירב

 ןקידנגיל ןבענרעד םעניא ייז טּפוטשעגניירא

 ןוח ןעועג רעטייוו זיא ליגינעק ,?ץאלּפנאלשמוא,

 ַאטאריס ןושרג יו טקנוּפ ,טייז רעשירא רעד ףיוא "קיטעט ,

 .יקסווָאסָאקס ןָאעל טניירפ ןייז

 -ילבעגנבעל ענייז ןבָאה ,עשראוו ןופ ןדניוושראפ סכייווצנאג ךָאנ

 ,ןסָאלשאב ,"ןעגנואיצאב , עסיורג טאהעג ךיוא ןבָאה סָאװ ,טניירפ ענעב

 ,ןעועג זיא סָאד "טעברא לקיטש, סנעמעוו ,ןייגרעד וצ ,זיירּפ ןדעי ראפ

 טשינ ייז זיא סע ןוא "לט13, ןופ עיצאדיווקיל רעד וצ טכארבעג טָאה סָאװ

 ןבָאה ייז !ןוטעג סָאד ןבָאה רעלעה ןוא ןָאק זא ,ןיינרעד וצ ןעוועג רעוושי

 םענופ ןגעלָאק ערעייז ןופ טיוט ןראפ ייז ןִא ןעמענ וצ המקנ ןסָאלשאב

 רעד ןוא .טייהנגעלעג רעקיסאּפ א ףיוא טראוועג רָאנ טָאה ןעמ ."לט18,

 "צנאג ןבָאה לכ םדוק .ךיז ףיוא ןטראוו טזָאלעג גנאל טשינ טָאה טנעמָאמ

 ךיוא ;עיצאטיליכאהער א םיא ראפ ןעמוקאב וצ ךיז טימאב טניירפ סכייוו

 טייקכעלגעמ א ןכייווצנאג ןבעגעג טָאה שובנעֶלֶא .ןדלעפנרעטש ראפ ---

 -ַאֹּפ רעשידיי רעקיבלעז רעד ךרוד .עיצקאפסיטַאס עקירעהעג יד ןגירק וצ

 ןוא ןכייווצנאג ךָאנ ווירב-קעטש םעד ןגָארטעגרעדנאנופ טָאה סָאװ ,ייציל

 "עג ןופ גנונעדרַאראפ א ןרָאװעג ןנַארטעגרעדנאנופ ןיא ,ןדלעפנרעטש

 "ראפסימ א ןעשעג ןיא ןדלעפנרעטש ןוא ןכייווצנאג טימ זא ,ָאּפַאטש

 -עג טרעלקעגפיוא טכאמ רעקירעהעג רעד ךרוד טציא זיא סָאװ ,שינעייטש

 ןענעז ָאטעג ןיא .ןרָאװעג ןעמונענּפָארא ייז ןופ זיא "םרח , רעד ןוא ןרָאװ

 "ירא רעד ףיוא טצעזאב ךיז ןבָאה ייז .ןעמוקעגקירוצ טשינ רעמ ןיוש ייז

 קידנעייז ,טָאה ךייווצנאנ .ןעמענ עשלאפ רעטנוא ןטסירק סלא טייז רעש

 ןייז רעלוגער ןעמוקאכ ,ָאטעג ןיא "ןּפָאש , ענעדישראפ יד וצ ףתוש א
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 ןעװעג סע זיא יווא

 ינרעטש טימ ןעוועג זיא עקיבלעז סָאד .טבעלעג טוג ץנאג טָאה ןוא חויר

 ןטפעשעג-סימָאק עקינייא טייז רעשירא רעד ףיוא טאהעג טָאה סָאװ ,ןדלעפ

 ןביוהעגנָא ךיז טָאה'ס ןעוו .הסנרּפ ןייש ץנאג ןבענעג םיא טָאה סָאד ןוא

 ערעייז ןענעז ,ָאטעג רעוועשראוו םענופ עיצאדיווקיל יד 1942 ילוי ןיא

 .טייז רעשירא רעד ףיוא ןרָאװעג ןעמונעגרעבירא סעילימאפ

 .ָאטעג ןיא ןעמוקניירא ,ָאטיננָאקניא ,ייז ןגעלפ טייצ וצ טייצ ןופ

 -ןַאב עשטיודטסָא , ןּפָאש יד ןיא טניירפ ערעייז ייב ןעננערבראפ ןנעלפ ייז

 ,טניירפ ןייז ךרוד טָאה ךייווצנאגנ ."וַאניעש , ,"ָאקַאסקָא , ,"עטעטשקרעוו

 יד טימ טקאטנָאק א ןדניבוצנא טימאב ךיז ,שטיווָארעזייל ,מ רָאטקאדער

 ןוא ָאטעג ןיא ןבילבראפ ךָאנ ןענעז סָאװ ,רעוט עכעלטפאשלעזענ עשידיי

 טשינ רעבָא ןענעז סָאװ ,ןצנערעפנָאק ןרָאװעג ןפורעג ןענעז לָאמ רָאּפ א

 ערעסערנ טייז רעשירא רעד ןופ טקישענ ךיוא טָאה רע .ןעמוקענ דנאטשוצ

 ןבילבעגנ ןיא טלעג סָאד .ןרָאיטקא ןוא רעביירש עשידיי ראפ טלענ סעמוס

 טאהעג רעטעּפש רימ טָאה קישזוג יו ,טָאה ךייווצנאנ .םיחילש יד ייב

 טייז רעשירא רעד ףיוא ןעוועטאר וצ ןאלּפ א טימ ךיז ןנָארטענ ,טלייצרעד

 רעבָא ךיז טָאה רע .וויטקא-רוטלוק ןשידיי םענעבילבענרעביא םעד רעבירא

 -עּפ עשידנעלסיוא יד ףיוא טקוקעגנ טשינ ,ןעוועטאר טנַאקעגנ טשינ ןיילא

 ןייז טימ רע זיא ,ןעזראפ טאהענ רעירפ ךיז טָאה רע עכלעוו טימ ,רעס

 -רעד ייז ךרוד ןוא ָאּפאטשענ רעד ךרוד ןרָאװעג טריטסערא ןוז ןוא יורפ

 -ענ ןטעבראפ ,ָאטענ ןיא לָאמא קידנעייז ,זיא דלעפנרעטש ,ןרָאוװעג ןסָאש

 .105 ענזאלעשז ףיוא "עלעטשלעפעב , רעד ןיא ?עלעזעלנ , א ףיוא ןרָאװ

 ןטימ ןייוו לזעלנ א ייב ןוא סעומש ןכעלטימענ ןיא טרָאד ןעננערבראפ ןכָאנ

 רע טָאה ,טדנַארב רעריפמרוטשרעטנוא ןוא קעסַאטיװ רעריפמרוטשרעבָא

 םעד ףיוא ןלעטשוצ טפראדעג םיא טָאה סָאװ ,ָאטיוא ןַא ןעמוקאב ייז ןופ

 ןכרוד רע ןיא נעוװ ןפיוא .ןזיוועגנָא רעפָאש םעד טָאה רע סָאװ ,סערדא

 .ןרָאװעג ןפָאשרעד ?עלעטשלעפעב , רעד ןֹופ (ןילת רעטנאקאב א) רעפָאש

 םעניא .סאג עשטָאמס רעד ףיוא ןרָאװעג ןפרָאוװעגסיורא זיא רעּפרעק ןייז

 .ןדלעפנרעטש טנעקרעד ייצילַאּפ עשידיי יד טָאה םענעסָאשרעד

 סע זא ,טארנדיי םעד ןדלָאמענ עטשרע יד ןבָאה רעלעה ןוא ןָאק

 -רעד ךיז סע ןבָאה ייז ."גנולדיזסיוא, ןַא ָאטעג רעוועשראוו ןיא ךיז טיירג

 ןילבול ןיא ןאמ-ָאּפאטשעג רעשידיי א ,רעיארנ ענעלַאק רעייז ןופ טסנוװ

177 



 8 8 ַא ק ר ו ט  .םַא נא ו

 ןריפכרוד ןפלָאהענגטימ טרָאד טָאה רעכלעוו ,(רעריזירפ א ךאפ ןופ)

 ןייז ראפ גנונעקרענָא ןֹוא קנאד סלא .ןדיי יד ןופ עיצאדיווקיל יד

 -כינראפ-טדראהנייר , יד םיא טָאה ןשטייד יד תבוטל טעברא רעכעלצונ

 ןרידיווקיל וצ עשראוו ןייק ?ץעּפס , סלא טכארבעגטימ "?ָאדנאמאק-סגנוט

 -דנאהרעטנוא טריפעגנ ןבָאה רעלעה ןוא ןָאק .םוטנדיי רעוועשראוו סָאד

 ייז .טארנדיי ןופ ןעמָאנ ןיא ?ָאדנאמַאק-סננוטכינראפ ,, רעד טימ ןעגנול

 ןופ רעריפנָא יד עכלעוו טימ ,עשראוו ןופ ןדיי עקיצנייא יד ןעוועגנ ןענעז

 -ָאק-לָאר , ןפורעג ךיז ןבָאה ייז יוװ רעדָא ,?ָאדנאמַאק-סגנוטכינראפ , רעד

 -נָאק עקיזָאד יד ןופ רענַײא ףיוא .ןדער טלָאװעג ללכב ןבָאה ,"אדנאמ

 עװָאדַארגא ףיוא ייצילַאּפ רעשידיי רעד ןופ עדייבענ רעד ןיא ןצנערעפ

 -וצסיוא ,טלענ עמוס-ןזיר א טניילעגרָאפ ןשטייד יד ןבָאה ייז תעב ,סאג

 סרעּפרעק .ערעייז ,ןרָאװענ ןסָאשרעד ייז ןענעז ,הריזנ רעד ןופ ךיז ןפיוקי

 -ידיי רעד ןופ ףיוה ןפיוא ןטסאקטסימ ןיא ןפראווניידא ןסייהעג ןעמ טָאה

 ןגירקעג ןבָאה ייז .טריפמואירט ןבָאה רעגנעהנָא סכייווצנאג .ייצילָאּפ רעשי

 ןיא די ןקראטש א טָאה ,טסעומשעג טָאה ןעמ יוװ .עיצקאפסיטַאס רעייז

 לסָאי) ךילרע רָאטקעּפסניא טאהעג רעלעה ןֹוא ןָאק ןופ ןעננערבמוא םעד

 ןָאק .ןרעדעפ יד ןיא ןעוועג ךָאנ טייצ רענעי וצ זיא רעכלעוו ,(עטָאּפַאק

 טָאה .ךעלרעפענ ןייז וצ ןביוהעגנָא םיא ראפ ךיוא ןיוש ןבָאה רעלעה ןוא

 יד ןלאפעצ ?זייה-ןטרָאק א יוװ ךיז ןענעז יוזא .נעוו ןופ טשיװעגּפָא ייז רע

 ןָאק עמריפ יד ןוא ?לט13, סָאד ,"סעיצוטיטסניא, ָאטעג ןיא עקיטכעמי

 .רעפלעהטימ ןוא םיפתוש ערעייז עלא טימ ןעמאזוצ ,רעלעה ןוא
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 הסיפת עשידיי יד

 -הסיפת ראפ טנעמאטראּפעד א ןרָאװענ ןפאשענ זיא טארנדיי םייב

 ךילנטימ-טארנדיי רעד ןרָאװעג טמיטשאב ןיא רעריפנָא סלא .םינינע

 ןייק טנַאקעג טשינ טָאה סָאו ,טעבַאפלַאנַא ןַא ,(שזדָאל ןופ) ָאקשטַאק

 -נָאק טימ ןעמונראפ ךיז רע טָאה נירק ןראפ .שיליוּפ ןייק טשינ ןוא שידיי

 ערעדנא טכאמענ ןוא ייצילַאּפ רעשיליוּפ רעד ראפ טעברא רעלענַאיצנעדיפ

 רע נו ,עשראוו ןייק ןעמוקעג רע ןיא נירק ןתעב .ןטפעשעג ערעטסניפ

 רע ןכלעוו טימ ,רעדורב ןטוג ןטלא ןייז טימ ןפָארטענפיונוצ ךיז טָאה

 -ויצילַאּפ רעקילָאמא רעד ןעוועג זיא סָאד ."ןטפעשעגנ עקניל , ןכאמ טנעלפ

 רעשילוּפ רעד ןופ טנאדנעמָאקטּפיוה רעקיטציא ןוא ןיּפיר ןיא ראסימָאקי

 רעטרעטיבראפ ןוא שטייד-סקלָאפ א ,יקסנישומישּפ רָאיַאמ --- ייצילָאּפ

 ,"קעדישז א םענייז ןבָאה טזומענ ךיוא רעבָא טָאה רע .לארשי אנוש

 ןָאקשטַאק רע טָאה לָאמ סָאד .ןצונ ךס א טכארבעג לָאמא םיא טָאה סָאוז

 ןרָאװעג טמיטשאב ָאקשטַאק ןיא ןיקסנישומישּפ קנאד א .טנירעגוצ טוג

 -ומישּפ קנאדא ןוא טארנדיי םענופ דילנטימ סלא ןוװָאקאינרעשט ךרוד

 יד ןיא תויה .טנעמאטראּפעד-הסיפת ןופ ףעש ןרָאװעג רע זיא ןיקסנישי

 ךיז רע טָאה ,ךאווש רעייז ןעוועג ָאקשטאק זיא "ךעלתויתוא ענבָארד,

 -ראפלעטש ןייז ראפ טמיטשאב טָאה רע ןכלעוו ,ףליהענ א טכוזעגנסיוא

 -נאקאב רעטונג א סנייז ,יקסנישזַאמ טאקָאװדא ןעוועג זיא סָאד .רעטערט

 .הסיפת ןופ טּפעלשענסיורא לָאמנייא טשינ נירק ןראפ םיא טָאה סָאװ ,רעט

 רענעמ סנעמעוו ,ךעלבייוו ענייש רָאּפ א טרישזַאגנַא ךָאנ ןעמ טָאה םעד וצ

 ןביירש קינייו ליפ טנָאקעג ןבָאה עכלעוו ןוא ,דנאלסור ןיא ןעוועג ןענעז

 ."טנעמאטראּפעד , רעד ןרָאוװעג קיטראפ זיא'ס -- ןֹוא ןישאמ רעד ףיוא
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 -ישזונ -- טארנדיי ןופ עדייבעג רעד ןיא ןעוועג זיא טרָא-ץיז סָאקשטַאק

 עקיטיונ יד טימ ,טנעמאטראּכעד ןקיטראפ א ןיוש קידנבָאה .26 עקסווָאב

 ןצעזוצניירא ּוװ ןבָאה וצ ידכ ,הסיפת א ןפאש ןיוש ןעמ זומ ,עטמַאַאב

 רעד ןיא טאהעגנ טָאה ָאקשטאק יװ ,עיצקעטָארּפ אזא טימ ,ןטנאטסערא

 רעווש טשינ םיא סע זיא ,ייצילָאּפ רעשיליוּפ רעד ןופ רוטנאדנעמַאקטּפיױה

 ןסיורג םעד ןיא .הסיפת א ףיוא טרָא קיסאּפ א ןעניפעג ֹוצ ןעמוקעגנָא

 ןופ ךיז טיצ סָאװ ,הסיפת רעשירעטילימ רעקילָאמא רעד ןופ ףיוה

 עניילק א ןענופעג ךיז טָאה ,סאג עשנעג רעד סיוא גנעל ,ףָאהנעמאז

 קראטש רעייז טשינ ננורידראבמָאב רעד תעב זיא סָאװ ,עדייבעג-רעטראּפ

 עקילייװוטייצ א ןענעדרָאוצנייא ןסָאלשאב טרעוו טרָאד .,ןרָאװעג טקידעשאב

 ,טנָאמער ןרעסערנ א ןיוש טרעדָאפ סָאװ ,עדייבעגטּפיוה יד זיב ,הסיפת

 -רא רעד וצ ןעמונעג שיגרענע ךיז טָאה ןעמ .ןרעוו טקיטראפעגסיוא טעוו

 סָאד טריזינאגרָא ָאקשטַאק ךרוד טרעוו ,טייצ רעד ןופ ךשמ ןיא ,טעב

 -נאק .םיא ראפ ךיז טנפע הסנרּפ ןופ לאווק רעיינ א ,לאנָאסרעּפ הסיפת

 טוג ראפרעד זומ ןעמ םנה ,טשינ ןלעפ סנטסָאּפ עטונ יד ףיוא ןטאדיד
 ןופ ןעייר יד ןופ ןעמונעג רעבָא טרעוו עדנאמָאקטּפיוה יד ... ןלָאצאב

 טמיטשאב הסיפת רעד ןופ ףעש סלא טרעוו יוזא .ייצילָאּפ רעשידיי רעד

 -- טנעדנעטניא סלא ;עזָאר -- ףליהעג ןייז ;דלעפנעדניל ר"ד רעטכיר רעד

 -ײטּפָא-ןעיורפ רעד ןופ ףעש ;(שזדָאל ןופ) ןָאק --- רעטעּפש ,ריּפַאּפוַאלב

 -- ףעש-עיראלעצנאק ;שזדָאל ןֹופ ץיווָארָאה יורפ טאקָאוודא -- גנול

 .עטסטלע-ךאוו ןוא ןטנאדנעמַאק-ךאוו טמיטשאב ךיוא ןרעוו סע .קילוק

 -ײטּפָאןעיורפ ןוא -רענעמ יד ראפ טריטעלּכמָאק טרעוו לאנָאסרעּפ סָאר

 -ענקעווא טרעוו סע .ןעיורפ זיולב --- גנולײטּפָא-ןעיורפ רעד ראפ .,ןעגנול

 ךעלרעייפ טרעוו הסיפת עשירָאזיוװָארּפ יד ןוא רעיוט םייב ךאוו א טלעטש

 .שזניא רעטסעטלענעדוי רעד : ןענעז גנורעייפ רעד ייב דנזעוונָא .טנפעעג

 -הסיפת ןופ ףעש רעד ,טארנדיי ןופ רעדילנטימ עקינייא טימ ווָאקאינרעשט

 ראפ ראסימָאק רעד ,יקסנישזאמ ףליהענ ןייז ,ָאקשטַאק טנעמאטראּפעד

 -ךָאפ ,רָארוקָארּפ רעשישטייד א ,דלאווסרעוא ר"ד--?טרעפניווו ןשידיי םעד

 רעשיליוּפ רעד ,(ייצילַאּפ לאנימירק) ָאּפירק ןֹופ ,ָאּפאטשעגנ ןופ רעייטש

 יד ,ָאקנאב שואעדאט רעטערטראפ ןייז ,יקסנישומישּפ טנאדנעמַאקטּכױה

 טימ הסיפת ןופ לאנָאסרעּפ עצנאג סָאד ,יקצעיאמ ןוא קַאינָאמ ןראסימָאק
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 -ַאֹּפ רעשידיי רעד ןופ ןריציפָא .שארב עזָאר ןוא ריּפאּפוַאלב ,דלעפנעדניל

 ."החמש , יד ךיוא ןעניישאב ,שארב ןאמרעדעל ,ןיקייל טימ ייציל

 עטריטסערא 180 ראפ טסאּפענוצ זיא הסיפת .עשירָאזיוװַארּפ יד

 -פיוא ןרעוו סע ןוא טנפעעג טיירב ןרעוו ןרעיוט יד ,(ןעיורפ ןוא רענעמ)

 ."טסענ, עטשרע יד ןעמונעג

 -ראפ וצ ןעגנוטייראברָאפ עטפאהרעביפ טכאמעגנ רעבָא ןרעוו סע

 "ןרעדָאמ , ןייז ףראד סָאו ,הסיפת רעסיורג רעד ןופ עדייבענ יד ןקידנע

 דנאטשמיא ןייז ףראד ןוא הסיפת א ןופ םיללכ עלא טיול ,טנדרָאעגנייא

 טפור ןעמ יװ ,ָאקשטַאק רָאטקעּפסניא .ןטנאטסערַא 1000 ןעמענוצפיוא

 טנפע רע .גנעל רעד ןיא ןוא טיירב רעד ןיא טסקאוו ,ןָא טציא ןופ םיא

 ,םאנ עווָאדָארנָא ףיוא ?דנטרענ ןיא (ןארָאטסער-עפאק) לאקאל ןסיורג א

 םַאדַא ןופ גנוטייל רעד רעטנוא רעטסעקרָא רעסיורג א טליּפש סע ּוװ

 טימ סרעלנומשטּפיוה יד ןופ טרָא-הװװעדנאר סָאד טרעוו טרָאד .יקסנאמרופ

 ,סנירעיינייבראפ-ןעיורפ ?עקילעפוצ , ,"סעקיירג , ןטנאיצילַאּפ עשידיי יד

 טשרמולכמ ,"סעקיירנ, ןוא סרעלגומש יד ןופ םייוו טשינ ךיז ןצעז סָאװ

 -יוּפ טרָאד ךיוא טָאה ָאקשטַאק .דאינָאמעל לזעלנ א ףיוא ןלאפעגנניירא

 ןוא יקסנישומישּפ טנאדנעמָאק םעד :טסענ ?עטלעטשעגנכיוה , עשיל

 .ןרעקיל ןוא ןענייוו עטסעב יד טימ ןעמונעגפיוא טרָאד ןרעוו ייז .ערעדנא

 ןיא יו "טפעשענ , ןייז ןיא רעמ טציז ַאקשטאק) ןהעש-ןגרָאמירפ יד ןיא

 רערעדנוזאב א ןיא ןעמ ןָאק (עקסווָאבישזג ףיוא טנעמאטראפעד-הסיפת

 -רעליטש ךיז ןוא ןשטנעמ ענעדישראפ טימ ָאקשטַאק ןציז ןפערט עשזָאל

 סע ןוא ןטפעשעג עלא ןרָאװעג טקידיילרעד ןענעז טרָאד .ןעקשוש טייה

 ןופ ןשטנעמ ןעיירפאב ןגעוו ןעננולדנאהרעטנוא ןרָאװעג טריפעג ןענעז

 ןייג וצ ןשינעביולרעד ןוא סעיסעצנָאק ענעדישראפ ןטעבראסיוא ,הסיפת

 טנַאקעג לָאצּפָא ןסיוועג א ראפ ךיוא טָאה ןעמ .טייז רעשירא רעד ףיוא

 ןטימ דנאבמערָא ןייק ןגָארט ֹוצ טשינ שינעביולרעד א ןעמוקאבסיורא

 ןזיוואב דיי א ךיז טָאה ָאטעג ןיא ןעוו .טייז רעשירא רעד ףיוא דוד-ןנמ

 זיא רע זא ,דשח ןרעטנוא ןענאטשעג ףכית רע ןיא ,דנאבמערָא ןַא ןָא
 ןָא ,טרידַארַאּפ ָאטענ ןיא עקאט ןבָאה .ָאּפאטשענ ןופ רעטעבראטימ א
 ,טסנוועג ןיוש ןבָאה עלא עכלעוו ןנעוו ,עכלעזא רָאנ ןכײצּפָאנדיי םעד

 םהרבא ןא ,טנאסערעטניא ,ָאּפאטשעג ןופ רעטעבראטימ ןענעז ייז זא
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 טשרע ןוא ןכײצּפָאנדיי םעד ןגָארטעג דימת ָאטענ ןיא טָאה ךייווצנאג

 טָאה ,טייז רעשירא רעד ףיוא רעבירא זיא רע רעדייא ,רעױטדָאטעג םייב

 .ןעמונענּפָארא םיא רע

 -ָאס רעד ןיא טעברא ןיימ ייב ןסעזעגנ ןיב ךיא תעב ,1941 ףוס

 ןיא ןפורענסיורא שינָאפעלעט אבמער םוחנ ךימ טָאה ,ףליהניילא רעלאיצ

 רעקידנננירד א רעייז --טגָאזעג טָאה רע יוו-- זיא סָאד תויה ,טארנריי

 ןעמ .ןרָאפענניהא ןיב ןוא ?עשקיר, א טּפאכעג ךיילג ךיא בָאה ,ןינע

 טגָאזעג רימ ןוא טעניבאק ןיא ןווָאקאינרעשט וצ טריפעגניירא ךימ טָאה

 : םקידנגלָאפ (תודוס דוסב)

 ָאּפאטשעג ןופ לעפאב א ןטלאהרעד ייז ןבָאה קירוצ העש א טימ

 -לושאב ןענעז סָאװ ,המישר רעטניילעגייב א טיול ,ןדיי 100 ןלעטשוצוצ

 -רעדרעביא , ףיוא ןרעוו טקישענקעווא ןפראד ייז .שזאטָאבאס ןיא טקיד

 -קעווא ןדיי עטנַאמרעדנביױא יד ןעמ ףראד רעירפ .רענאל א ןיא ?גנואיצ

 ןוא עיצקעפניזעד א ןיינכרוד ןפראד ייז גוװ ,ןַאטנַארַאװק א ןיא ןריפ

 .ןעמָאנ ןיימ טרירוניפ ךיוא טָאה המישר רעד ןיא .ןרעוו ןריושעג

 -לעוו ,טנעה סאבמער ךרוד ןעגנאנעגכרוד זיא ריּפאַּפ סָאד תויה

 -נעטשראפ ףכית ךיז רע טָאה ,טארנדיי ןופ ראטערקעפ ןעוועג זיא רעכ

 ןשטנעמ עטיורטראפ עקירעביא יד ןוא ווָאקאינרעשט סעזערּפ ןטימ טקיד

 ןעועטאר ֹוצ זיירּפ ןדעי ראפ ידכ ,ץלא ןוט וצ ייז טרעדָאפעגנפיוא ןוא

 -סנארט עכלעזא זא ,ןעוועג רָאלק זיא'ס לייוו ,ןעוועטאר ןעק ןעמ סָאװ ,יד

 -ונענלייטנא ןבָאה גנוטאראב רעד ןיא ,םישטנעיוושא ןייק ןעייג ןטרָאּפ

 זיא'ס .ָאקשטַאק ןוא ַאבמער ,יקסווָאקילעיװ ר"ד ,ווָאקאינרעשט :ןעמ

 ָאקשטאק ,תודוס דוסב ןטלאה ֹוצ ןינע ןצנאנ םעד ןרָאװעג ןספָאלשַאב

 ,יקסנישומישּפ טנאדנעמַאק ,טניירפ ןייז ךרוד ןעמונענרעטנוא ךיז טָאה

 -עברָאטשעג סלא המישר רעד ןופ ןכיירטש ךימ לָאז ןעמ זא ,ןלעוּפ וצ

 ןעוו .ןעמָאנ ןיימ ןטייב ןזופמ אבהל ףיוא ךיא לעװ לאפ םעד ןיא .םענ

 א ףיוא ןקישקעווא ךימ ןעמ טעוװ ,ןריפוצכרוד ןעננילעגנ טשינ לָאז סָאד

 -םיוא טשינ טעוװ ןינע רעד זיב ,ןיירא אטענ ןיא ,ץלעק ןייק סַאּפ ןשלאפ

 -סיוא ןזומ ךיז ךיא ?עוו ,ןרעוו טקידיילרעד וויטיניפעד ןוא טרעלקעג

 לייוו ,טשינ ןיוש ךיא רָאט םייחא רעדָא ָארויב ןיא ןייגקירוצ ,ןטלאהאב

 טעוװ םורא יוזא ןוא רימ ךָאנ ןעמוק יײצילָאּפ יד טעוװ טכאנייב טנייה ךָאנ
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 -סגנודלעמ יד ןיא .ןברָאטשעג ןיב ךיא זא ,ןרעוו טלעטשעגנטסעפ לעיציפָא

 .ןברָאטשעג ןיב'כ זא ,ןדלעמסיוא ךימ ןעמ טעוו רעכיב

 ,םולבלעגניר לאונמע ר"ד וצ חילש א טקישעגנקעווא ףכית בָאה ךיא

 לָאז יז זא ,יורפ ןיימ וצ --- ךיוא יװ ,ןייז וצ עידומ םעד ןגעוו םיא ידכ

 יורפ ןיימ טימ טננעזעג ךיז בָאה ךיא .טארנדיי ןיא רימ ֹוצ ןעמוק ףכית

 ,סאנ ענדאלכ ףיוא (קָאטס) טניירפ עניימ וצ ןרָאפעגקעװא טכאנראפ ןוא

 ןוא יורפ ןיימ רעסיוא ,טָאה טרָאטלאהפיוא ןיימ ןופ .רעױטדָאטענ ןבענ

 .סקעז ןטלאהאבסיוא ןעוועג טרָאד ןיב ךיא .טסנוועג טשינ רענייק ,אבמער

 .ןקידיילרעד ןינע ןיימ טלָאזעג ָאקשטַאק טָאה טייצ רעד ןופ ךשמ ןיא .ןכָאװ

 ןוא גנונעדרא ןטסעב ןיא זיא ץלא זא ,העידי א אבמער ןופ קידנעמוקאב

 ןיא ָאקשטַאק וצ קעווא ךיא ןיב ,ראפעגנ םוש ןייק טשינ רימ טָארד סע זא

 םעניא .םיטרּפ ןסיוורעד וצ םיא ןופ ךיז ידכ ,סאנ עוואדארנא ףיוא לאקָאל

 ,ןבענענרעביא רימ טָאה רע .טנגעגאב םיא טימ ךיז ךיא בָאה נָאט ןקיבלעז

 .ןיינמייהא קיאור ןָאק ךיא ןוא טקידיילרעד ןינע ןיימ טָאה יקסנישומישּפ זא

 טָאה רע ?לייוו ,סעטָאלז טנזיוט רָאּפ א טסָאקעג רעבָא ךימ טָאה ןינע רעד

 ךיא ,"לזעלנ א ףיוא  באטש ןייז טימ ןיקסנישומישּפ ןטעבראפ טזומענ

 -ידיי רעד ךרוד זיא טלענ סָאד .דניק ןוא יורפ ןיימ וצ ןעגנאגעגמייהא ןיב

 סלא בָאה ךיא .ןָאקשטַאק ןרָאװעג טלָאצעגנייא ףליהניילא רעלאיצַאס רעש

 טשינ זיא'ס .ָאטעג ןיא טעברא ןיימ ןבייהנָא טנָאקעג רעדיוו "רעלאנעל,

 ןרָאװעג טּפעלשעגסיורא טכאנייב ןיב ךיא יו ,שדוח רעצנאנ ןייק קעווא

 א רעייז ףיוא ןוטעג סע ןבָאה ייז ,יײצילַאּפ רעשיליוּפ רעד ךרוד טעב ןופ

 בָאה ךיא .ןֹוטנָא ךיז טזָאלעג טשינ וליפא ךימ טָאה ןעמ .ןפוא ןלאטורב

 -ירד רעד ןענופעג ךיז טָאה טרָאד .83 יקּפילָאװַאנ ףיוא טניווועג טלָאמעד

 טייוו טפראדעג טשינ ךימ ןבָאה ייז זא יוזא ,טַאירַאסימָאקיייצילאּפ רעט

 גָאט זיא'ס רָאנ יװ .ּפאטע רעטשרע רעד לייוורעד ןעוועג זיא סָאד .ןריפ

 -עט ךיילנ טָאה יז .ןרינעוורעטניא וצ ןביוהעגנָא יורפ ןיימ טָאה ,ןרָאװעג

 ןופ טנערעפער-קיזומ םענעזעוועג םעד ,טניירפ ןשיליוּפ ןיימ וצ טרינָאפעל

 ךרוד ןרינעוורעטניא וצ ןביוהעגנָא ףכית טָאה רעכלעוו ,ָאידַאר ןשהכולמ

 ,םעד ןיא ןעגנאנעג זיא סע .ייצילַאּפ רעשיליוּפ רעד ןיא עטנאקאב ענייז

 -ורא טשינ ךימ ןעמ לָאז ,טרעלקעגנפיוא ןרעוו טשינ טעװ ןינע רעד זיב זא

 ןיא ןבעגרעביא :טניימעג טָאה סָאװ) טייז רעשירא רעד ףיוא ןריפרעב
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 וו ָא ק ר ו ט = ם ַא נ 4

 "וּפ רעד ןופ טסערא ןיא ךימ ןטלאהראפ רָאנ ,(ָאּפאטשעג ןופ טנעה יד

 ןופ אבמער םוחנ ןֹוא ףליהניילא רעד ןופ טניירפ עניימ ,ייצילָאּפ רעשיל

 לייוורעד ןיב ךיא .ןעוועטאר וצ ךימ ןטלעוו טגיילעגנייא ןבָאה טארנדיי

 "עג גָאט ןדעי ןוא טַאירַאסימָאק-ייצילַאּפ ןטירד םייב טסערא ןיא ןסעזעג

 .ענזַאלעשז ןבענ ,סאנ ַאנשעל ףיוא ןַאטנַארַאװק ןיא ןריפ ךיז טזָאל

 רעביא ןַאטנַארַאװק ןיא טריפעג גָאט ןטשרע םעד ךימ טָאה ןעמ ןעוו

 ךיא יו ,ייצילַאּפ עּפורג א ןופ טלגנירעגמורא ,אנשעל ,עקצילעמראק רעד

 -רעיוא לחר טקרעמאב ךימ טָאה ,רעכערבראפ רעטסערג רעד ןעוועג טלָאװ

 ,טנאסערעטניא .ףליהניילא רעזדנוא טרימרַאלַא דלאב טָאה יז ןוא ךאב

 ויַצילֶאּפ יד רעבָא ,געוו ןרעטנענ א ךס א טימ ןריפ טנָאקעג ךימ טָאה'מ זא

 ןרענעש א ןיא שרַאמ ןיימ ןעלדנאווראפ וצ ידכ ,ןוטעג לעיצעּפס סע טָאה

 ."לקאטקעּפס ,

 ןעוועג זיא'ס ּוװ ,לרעמעק א ןיא ןטלאהעג ךימ ןעמ טָאה טסערא ןיא

 -נעמ 18 ןטלאהעג טָאה ןעמ ןכלעוו ןיא ןוא ןשטנעמ 8-4 ראפ םיוק ץַאלּפ

 רעקיצנייא רעד ןעוועגנ ןיב ךיא .עטגָאלקעגנָא עלענימירק -- עלא ,ןשט

 ךיז ןבָאה ייז יו ,ןוא םיבנג בור'פ ,"ןגעלָאק ,-הסיפת עניימ ,רעשיטילָאּפ

 -ַארַאּפ עלא טנעקעג ןבָאה ייז ,ךאפ רעייז ןיא רעלטסניק ,טקירדעגסיוא

 ,טנערפעג ךימ ןבָאה ייז .קינייוסיוא ףיוא ןימאלונער-הסיפת ןֹוא ןפארג

 -טנע ןקידנדיימסיוא ןא ןעמוקאב רימ ןופ ןבָאה ייז ןעוו .ץיז ךיא סָאװראפ

 "יזומ , א ןעוועג ןיא סָאד .,ןרירָאנניא וצ ןביוהעגנָא ךימ ייז ןבָאה ,רעפ

 טעמכ ןעגנוזעג ייז ןבָאה טכענ ןוא געט עצנאנ ןוא טפאשלעזענ "עשילאק

 ןיא סָאװ ,ךאוו-ייצילַאּפ יד .רעטַאעט ןשידיי ןופ ראוטרעּפער ןצנאנ םעד

 "רעטנענימָארּפ, רעד וצ ךיז טָאה ,ןטַארק טייז רענעי ןופ ןענאטשעג

 .רימ ֹוצ יו .ןניוצאב רעלעדייא ןוא רעסעב טפאשלעזעג

 ,לוק ןצנאג ןפיוא ןענעוואד ןלעטשקעווא ךיז ייז ןנעלפ ירפרעדניא

 ייז טגעלפ ןעמ .ןרעטש טשינ םעד ןיא ייז טנעלפ ייצילָאּפ רעד ןופ רענייק

 ,ןשקָאל טימ ךיוי ,ךעלעזנענ ענעטָארבעג :;סנסע עטסעב יד ןֹופ ןעננערב

 ליפ יוזא .ןפנָארב --- ריב ןופ ךעלשעלפ ןיא ןוא סקעבעג סייוו ,ךעלדניה

 ןטשרע םוצ ןעז וצ ןעמוקעגסיוא רימ ןזיא ,ןעזענ ייז בָאה'כ יוװ ,ןסערפ

 סע ּוװ ,ָאטענ ןיא ךיז טניפעגנ ןעמ זא ,ןסעגראפ ןצנאגניא טָאה ןעמ ,לָאמ

 רָאנ ןעמ טָאה ,טפאשלעזענ-םיבנג יד ,ייז .רעננוה ראפ ןשטנעמ ןברַאטש
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 ןעװעג סע זיא יוזַא

 יד ןוא "לט15, ,ייצילָאּפ יד :עטילע-ָאטעג יד וצ ןענעכערראפ טנָאקעג

 יצ ,ענארפ א טלעטשעג לָאמא ייז בָאה ךיא .ןשטנעמ-לוויטש עקירעביא

 ךיא ןעוו ,ןדנוצעגנָא ןצנאגניא ךיז ןבָאה ייז ."קינלאכאנ עקרוא, ןענעק יז

 ןבָאה ליומ ןפיוא םיוש ןוא טייקרעטיב טימ .ןעמָאנ ןייז טנָאמרעד בָאה

 סָאװ ,ץלא זא ,ןבעל-םיבנג סָאד טשינ ןעק רע זא ;טדערעג םיא ןגעוו ייז

 ץלא טָאה רע זא ,ןניולפעג טשינ ,ןגיוטשעג טשינ זיא ,ןבירשעג טָאה רע

 לייוו ,ןדער טשינ םיא ןגעוו ייז ןליוו ללכב --- ןוא רעגניפ ןופ ןניוזעגסיוא

 ...ןדער וצ ןעמעוו ןנעוו ָאטשינ זיא'ס

 יד ןופ רענייא ."הרות ןיד, א סרעייז טניוווענייב ךיוא בָאה ךיא

 ךיא סייוו סָאװ ןיא יונעג) טקידניזראפ סעּפע ןיא ךיז טָאה טייל-הרבח

 םיא טָאה ןעמ .ןטסנוג ןייז וצ טשינ ןלאפעגסיוא זיא טּפשמ רעד .(טשינ

 -קעווא זיא רע זא ,ןגָאלשעצ יוזא םיא ןוא ןעווענ קסּפ םיקמ טרָא ןפיוא

 -עגנָא ךיז טָאה'ס ןעוו זא ,זיא טנאסערעטניא .רעטקיטולבעצ א ןלאפעג

 א ןעוועג זיא ,ןפורענ םיא ןבָאה ייז יו ,"יבר, רעד) טּפשמ רעד ןביוה

 -סיורא סע טָאה רע ;קיצפופ עכעלטע רָאי א ןופ לדניושראּפ קיד ,ןיילק

 םייב ?רענעוואדרָאפ , רעד ןעוועג ךיוא זיא רע .ןיד קסּפ םעד ןגָארטעג

 -?לדייא , רענעטלעז א טימ ,טרָאװ ייב טרָאװ ,ןסַאלעג רע טָאה טדערעג ,ןינמ

 יו ,טדנעוװעג טשינ שרעדנא ךיז רע טָאה ןטּפשמראפ םעד וצ ןוא "טייק

 יו ןרָאװעג ןדנווושראפ ןטנאיצילָאּפ יד ןענעז ,(..."סניימ דניק , טימ רָאנ

 "עג ןוא ןעמוקעגקירוצ ייז ןענעז ןעמעלא ךָאנ טשרע ןוא ,ןכייצ א ףיוא

 טָאה טפאשלעזעג "עטענ , יד ....ןנירשעג יוזא ָאד טָאה'ס רעוו , :טגערפ

 -סיוא ,אמתסמ ,ייז ךיז טָאה'ס זא ,טרעפטנעענ סענימ עקידלושמוא טימ

 .ןגירשעג טשינ טָאה רענייק ןוא ןעשענ טשינרָאג זיא ָאד ?ייוו ,ןזיוועג

 -ַארק יד רעטנוא ןופ ןוא ןרעכיורראפ וצ ןנירקעגנ ןבָאה ןטנאיצילָאּפ יד

 רעטקיזמעצ רעד ...סעומש ןכעלטימענ ,"ןשירבח , א טריפראפ -- סעט

 טנָאלסאב טשינ וליפא ךיז ןוא ןוטענ טשינ סּפיּפ ןייק טָאה ןאמ-הרבח

 -ןָאק עקידרעטייו ראפ טאהענ ארומ םינּפא טָאה רע ,רענעלש ענייז ףיוא

 . . . ןצנעווקעס

 ראפ זיא'ס םורָאװ ,ןפָאלש וצ ןעוועג ךעלנעממוא רימ זיא טכאנייב

 טָאה "יבר , רעד .וליפא ךיז ןראּפשוצנָא ּוװ ,טרָא ןייק ןעוועג טשינ רימ

 ןוא טפייפענ ןוא ?רעמעק ןופ ננעל רעצנאנ רעד ןיא ןניוצעגנסיוא ךיז
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 װ ָא ק ר ו ט  ק ַא ג ָא ו

 ,טייהרעקידנציז ןפָאלשעג עקינייא ןענעז --- עקירעביא יד ןופ ;טכרָאנשעג

 .ןפָאלשענ ייז ןענעז ,ךיז קידנטייב ,יוזא ןוא טייהרעקידנעייטש -- ערעדנא

 רעד ףיוא םעווקאב ןפָאלש וצ עיגעליווירּפ יד טאהענ טָאה "יבר, רעד רָאנ

 -עטשניירא ,טייהרעקידנעייטש טלמירדענ בָאה ךיא .טכאנ עצנאג א דרע

 .ןלאפמוא טשינ לָאז'כ ,סעטַארק יד ןשיווצ ּפָאק םעד קידנל

 ,ָאידַאר ןופ טניירפ רעשיליוּפ ןיימ טכוזאב ךימ טָאה טסערא ןיא

 עידומ רימ ןוא טייז רעשירַא רעד ןופ ןעמוקענ זיא סָאװ ,יקסיידַאג רַאנדע

 -- רָאנ ,ָאּפאטשענ ןיא ןרעוו טקישענרעביא טשינ לעוװ ךיא זא ,ןעוועג

 טעוו ןעמ ןיהנוו ,הסיפת רעשידיי רעד ןיא ,תושר רעייז ןיא ןביילבראפ

 .ןקישרעביא ךימ

 ןופ ןעניישרעד עגנילצולּפ סָאד טפאשראפ רימ טָאה דיירפ עסיורג א

 -ענ ןבָאה רימ יו יוזא .רָאי 8 ןעוועג טלא טלָאמעד זיא סָאװ ,דניק ןיימ

 ןופ טנעקעג יז ןבָאה ןטנאיצילָאּפ יד ןוא ףיוה ןקיבלעז םעד ןיא טניווו

 -פיוא עלעיצעּפס ןייק ךיז וצ קידנפורסיורא טשינ ,ןעגנולעג ריא זיא ,ןעז

 ןוא רעמאק ןיימ ןופ ןטַארק יד ֹוצ ךיז ןעלנומשוצניירא ,טייקמאזקרעמ

 -ַאנרַאמ ןיימ ןופ טייקטסיירד עקיזָאד יד .ןסע עלעקעּכ א ןבענרעביא רימ

 ,קורדנייא ןכעלסענראפמוא ןַא טכאמעג רימ ףיוא טָאה עלעקטיר

 ןטנאיצילַאּפ ייוצ ןופ גנוטיילגאב ןיא ךימ ןעמ טָאה סנגרָאמוצ

 זדנוא ייב יז טָאה ןעמ יו רעדָא ,הסיפת רעשידיי רעד ןיא טקישענקעווא

 | ."עקווושנענ , : ןפורעֶג

 ןבענעגרעביא ןטנאיצילַאּפ יד ךימ ןבָאה ,הסיפת רעד ןיא קידנעמוק
 ןעמ ןא ,טסנוװװענ רעירפ ןופ ןיוש טָאה סָאװ ,גנוטלאווראפ-הסיפת רעד

 *על ןוא ?רעסעמ ןיימ רימ ןופ ןעמענּפָא ןכָאנ .ןעננערבניהא ךימ ףראד

 ןופ המישר רעד ןיא ןגיוצעגניירא ךימ ןעמ טָאה ,רעטלאה-ןזיוה םענרעד
 רעמאק רעד ןיא ןריפניירא ןסייהעג ךימ ןוא ?ןראנָאיסנעּפ,-הסיפת יד

 -אטסנָאק ךיא בָאה ,"ריטרַאוװק , רעיינ ןיימ ןיא ךיז קידנקוקמורא .11 .מונ

 -ענ'ס רעכלעוו ןיא ,רעמאק רענייר נונענ א ןיא ךיז ןיפעג ךיא זא ,טריט

 ,פרעטסנעפ טעטַארקרַאפ ,ןיילק א -- טיפוס ןבענ ;סעשטירּפ סקעז ךיז ןעניפ

 :סעקינהסיפת "?ענעסעזעננייא , ,ערעטלע יד טימ טנעקאב ךיז בָאה ךיא

 -וּפ סנאמפיש ןופ רעבענטאר רעשידירוי רענעזעוועג ,לעקנערפ טאקָאוודא

 ןוא יורפ עכעלטסירק א טאהעג ;טדמשענ ןרָאי עגנאל ןיוש ,רעטאעט ןשיל
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 זעװעג סע זיא יוזַא

 רעשירא רעד ףיוא ךיז ןעניפעג ראפ ןרָאװעג טצעזעננייא זיא רע .דניק
 -ראוו ןטנאקאב ןופ רעדורב א ,דמושמ א ,ןַאמלעדנע -- רעטייווצ רעד ;טייז
 -ענ טריטסערא ךיוא ;גָאלָאקיזומ א ןעוועג זיא ןיילא רע .רָאטקָאד רעוועש
 א -- טנאטסערא רעטירד רעד ;לעקנערפ סָאװ ,אטח ןקיבלעז ןראפ ןרָאוו
 -- רעטרעפ רעד ;ןרעייטש יד ןלָאצ ןלעו טשינ ראפ -- רחוס רעוועשראוו
 -- ,רעמיטננייא-יירעבראג ןכייר א ןֹופ ןֹוז א ,םָאדַאר ןופ ןאמרעגנוי א
 -אּפ עשירא ,עטשלעפענ ףיוא ןאב רעד טימ ןרָאפ ראפ ןרָאװעג טםריטסערא
 -ורג א -- סנטצעל ,רחוס-רעדעל רעוועשראוו א -- רעטפניפ רעד ;ןריּפ
 ןֶא יַאוומארט ןיא ןרָאפ ראפ,, --- יײצילָאּפ-ַאטעג רעשידיי רעד ןיא עווָאּפ

 ."שזַאטַאבַאס , : ןסייהעג טָאה סָאװ ,"טעליב ַא

 ,ןטנאטסערא עטרינעליווירּב ראפ טמיטשַאב ןעוועג זיא עלעצ יד
 ךימ טָאה ןעמ ."ןטארקָאטסירא ראפ עלעצ יד , : ןפורעג יז טָאה'מ יװ ןוא
 -נא ןַא ןומ נָאט ןדעי .ןימאלוגער-הסיפת ןטימ טכַאמעג טנאקאב לענש
 .ןעמיורפיוא ןוא רעמאק רעד ןופ עגָאלדָאּפ יד ןשאווסיוא זדנוא ןופ רערעד
 רענייזא סקעז .סעשטירּפ יד ףיוא ןניל ןיוש ןעמ זומ טנווֶא רעגייזא טכא
 ףיא ;ןסע ןעמ טינ גָאט א לָאמ יירד .ןייטשפיוא ןעמ זומ ירפרעדניא
 רעוו .ּפוז --- טיורבטנווָא ףיוא ןוא ּפוז --- גָאטימ ףיוא ;ּפוז --- קיטשירפ
 סע רע ןָאק ,ןקיש ןסע סָאד םיא לָאז סע רעוו טָאה ןוא ןסע רעֹמ ליוו סע
 לָאמ ןייא רָאנ ןעמ ןָאק םיבורק טימ ךיז ןעעז .ךָאװ א לָאמ ייווצ ןעננערב
 -עביולרעד עלעיצעּפס א ןבָאה ןעמ זומ וצרעד .קיטנוז -- ךָאוו רעד ןיא
 -ילרעד עכלעזא טשינ ןעמוקאב עטריטסערא עשיטילָאּפ יד רעבָא .שינ
 .ןשינעב

 .טכארבעגפיוא רעייז סנטצעל זיא הסיפת רעד ןופ גנוטלאווראפ יד
 -טייצ רעד ןופ ןינב רעניילק רעד .ןשטנעמ ןיחא ןקיש ןייא ןיא טלאה ןעמ
 ןיא ןוא עטריטסערא 180 ףיוא טנכערעגסיוא זיא סָאװ ,הסיפת רעקילייוו
 ןקיטנייה םייב טלייצ ,ןטנאטסערא רעמ ןעמענוצפיוא דנאטשמיא טשינ
 -עד ןיא .רעדניק עקינייא -- ייז ןשיווצ ,ןעיורפ ןוא רענעמ 270 גָאט
 -עּפס א ןייז טעוו ,ןרעוו טקידנעראפ םייב ןיֹוש טלאה סָאװ ,הסיפת רעסיורג
 רעקיבלעז רעד ןיא ןעיורפ יד ןציז ָאד .ןעיורפ ראפ ןָאיליװַאּפ רעלעיצ
 רעד ןופ ,רענעמ -- טייז ןייא ןופ ;רָאדירָאק ןקיבלעז םעניא/ ;עדייבעג
 ןוא ןטנאיצילַאּפ ךרוד ןטיהעג ןרעוו רענעמ יד .ןעיורפ --- טייז רעטייווצ
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 -אב ןיא טנעמעלע אראפ סָאװ ןופ .סעקטנאיצילָאּפ ךרוד --- ןעיורפ יד

 ןא ,ןטאקָאװדא ןופ --- ?יײצילָאּפ ןוא לאנָאסרעּכ-הסיפת סָאד ןענאטש

 רעשיליױוּפ רעד ןופ) רעטעבראטימ-סגנוטייצ א ,רעינישזניא ןַא .טקעטיכרא

 יוזא רעד ןופ (ןעיורפ ןוא רענעמ) ןשטנעמ םאנסיוא ןָא עלא --- (עסערּפ
 -- ?עטריטסערא יד וצ ךיז ןטלאהראפ רעייז ."טפאשלעזעג , רענעפורעגנ

 יד זא ,םינּפא .רענעמ יד יו לאטורב יוזא טקנוּפ ןעוועג ןענעז ןעיורפ יד

 עלא) רעמינּפ ענייש ערעייז טניישאב ןבָאה סָאװ ,ןעלטיה עשיאייצילַאּפ

 ךיילנ טָאה ןעמ .ןעיורפ ענייש ןעוועג ןענעז סעקטנאיצילָאּפ ,םאנסיוא ןָא

 יד ןוא (...קיטעטסע ראפ שוח טָאה גנוטלאווראפ-הסיפת יד זא ,ןעזרעד

 -סיפ עניילק ערעייז ףיוא ןגָארטעג ןבָאה ייז סָאװ ,ךעלעוויטש עקידנצנאלג

 טשינ רעבָא טָאה סָאד .טייקטסנרע ערעדנוזאב א ןבענעגוצ ייז ןבָאה ,ךעל

 ענייש יד ןוא ;ןיטנאטסערא ןַא ןעּפָאק וצ ךעלסיפ ענייש יד טרעטשעג |

 זיא סָאד ןוא) סקניל ףיוא ןוא סטכער ףיוא שטעּפ ןלייט וצ --- ךעלטנעה

 .(?ָאּפַאק , ףירגאב רעד ןעוועג דמערפ ךָאנ זיא זדנוא ןעוו ,טייצ א ןיא ןעוועג

 -ּמִא ךיז יורפ א ענייא טָאה סניטנאטסערא יד ןופ ריצאּפש א תעב

 ריא וצ ןזיא לענשצילב .ןנָאז טלָאװעגנ סעּפע רימ ןוא רימ ראפ טלעטשעג

 ןוטעג .שטעּפ עקיכליה ייווצ טגנאלרעד ריא ןוא ןירעעזפיוא ןַא ןפָאלעגוצ

 סרלעפנעדניל ףעש םעד -- טַאקָאװדא-יורפ א --- ןיטנאיצילָאּפ א סע טָאה

 עג ןיב'ב זא ,טכארבעגפיוא יוזא ךימ טָאה טקאפ רעקיזָאד רעד .גנילביל

 .רעטרעווילגראפ א ןייטש ןבילב

 ךיא רעכלעוו ןיא ,רעמאק יד רָאנ טשינ זא ,ןבענוצ ָאד ?יוװ ךיא

 -רעד זיא רימ .ךיוא ןיילא ךיא רָאנ ,טרינעליוװירּפ ןעוועג זיא ,ןסעזענ ןיב

 ןרעביא ןנעוװואב וצ ךיז יירפ ןוא קנארפ נָאט ןצנאנ א ןרָאװעגנ טביול

 בָאה ,טלָאװענ בָאה ךיא ?פיוו ןוא ,טלָאװעג בָאה ךיא ןעוו .ףיוה-הסיפת

 -סיורא טלָאװעג רָאנ בָאה ךיא ןעוו ,טייצ רעדעי וצ .ןריצאּפש טנָאקעג ךיא

 ןיב ךיא ןוא ריט ןיא ןּפאלקנָא טפראדעג זיולב ךיא בָאה ,רעמאק ןֹופ ןייג

 טכאנ עצנאנ א .ןרָאװעג טזָאלעגסיורא ףכית טנאיצילָאּפ-רעעזפיוא םענופ

 טכאנייב ךיא געלפ ןהעש עננאל .ןפָא ןעוועג 11 .מונ רעמאק רעזדנוא זיא

 -נעדניל רעטכיר ,הסיפת רעד ןופ ףעש ןטימ ףיוה-ןטרָאנ רעביא ןריצאּפש

 טזייוו ,טָאה רע .הסיפת ןופ עדייבעג רעד ןיא טניווועג טָאה סָאװ ,דלעפ

 טייהנגעלעג יד טצונעגסיוא טָאה ןוא טכאנייב ןפָאלש טנָאקעג טשינ ,סיוא
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 עטנאסערעטניא רעייז טלייצרעד רימ טָאה רע .ןוט וצ סעומש א רימ טימ

 יםייב רעטכיר-סגנושרָאפסיוא סלא ערעיראק רעקירעיגנאל ןייז ןופ ןדָאזיּפע

 -ניפ .קיטקארּפ-הסיפת רעכיירנבראפ ןייז ןֹופ ןוא ןזעווסטכירעג ןשיליוּפ

 ךכ א טימ ,רעכעלטינשכרוד ןייק טשינ ,שטנעמ א ןעוועג זיא דלעפנעד

 ,טדמשעג ןעוועג ןרָאי עננאל זיא רע םנה .גנוראפרעדסנעבעל ןוא ןסיוו

 ץנייז יצ ךוּפיהל ,םזיטימעסיטנא ןופ ןמיס ןייק ןזיווענסיורא טשינ רע טָאה

 .ןריציפָאיצילַאּפ --- ןגעלָאק עטדמשעג

 ןגָאלש ןופ ןלאפ עקינייא ןנעוו ןבעגעגרעביא םיא בָאה ךיא ןעוו

 ןיב ךיא עכלעוו ןופ ,סנירעעזפיוא ןוא רעעזפיוא יד ךרוד עטריטסערא

 רע ןוא םעד ןֹופ טסייוו רע זא ,טרעפטנעעג רימ רע טָאה ,תודע ןא ןעוועג

 ---טגָאזעג רימ טָאה רע יוו-- טָאה רע .ייז טימ ןפמעק וצ דימ ןיוש זיא

 -עוו ,טנעמעלע ןרעסעב א לאנָאסרעּפ-הסיפת ןראפ ןבילקעגסיוא לעיצעּפס
 -סיורא ךיז סע טָאה רעדייל ,טלאטשנא-רעטסומ א ןפאש םורא יוזא קידנק
 -טורָאק ,טריזילארָאמעד קראטש ָאד ןענעז ןשטנעמ יד .שלאפ ראפ ןזיוועג

 .שובל ןכעלשטנעמ רעייז ךיז ןופ ןוטעגסיוא ןצנאנניא ןוא ןרָאוװעג טריּפ
 ייז ןעימאב ךיז רעטייוו --טרעכיזראפ רימ טָאה רע יוו-- טעוװ רע רעבָא
 -פיוא טניימעג סע טָאה דלעפנעדניל רעטכיר זא ,ךעלנעמ ."ןרעלקוצפיוא,
 רע ,שרעדנא ץנאנ ןעזענסיוא סע טָאה קיטקאוּפ רעד ןיא רעבָא ,קיטכיר
 -נייאאב ייז ןופ טזָאלעג ךיז ןוא ןויסנ םעד ןענאטשענייב טשינ זיא ןיילא
 ןוא סעינרָא ערעייז ןיא ןעמונעגלייטנא רע טָאה טכאנ עדעי טעמכ .ןסולפ
 ןעקנוטשעג םיא ןופ טָאה טכאנייב ייס ,גָאטייב ייס ,קידנעטש) תורכיש
 .(סּפאנש רעד

 ןוא ףָאלש ןופ טכאנייב טקעוװװעגפיוא ךימ ןעמ טָאה לָאמ עקינייא
 טימ ,שיט ןטקעדעג-ןייש א ֹוצ ,ןיירא טעניבאק ןיא םיא וצ טריפעגניירא
 ןיא .ייז טימ ןעקנירטוצטימ ןדאלעגנייא ךימ ןוא קּפַאנש ןוא ןייוו ליפ
 ןוא רענעמ ,לאנָאסרעּפ עצנאג סָאד ןעמענלייטנא טנעלפ "תוחמש , יד
 ןיוש זןיא םלוע רעד ןעוו .טסניד טאהעג טכאנ ענעי ןבָאה סָאװ ,ןעיורפ
 ןוא טכיל סָאד ןשעלסיוא לָאמאטימ ךיז טגעלפ ,ןפולגב קראטש ןרָאװעג
 רעד ןופ ןּפאכמודא ךימ טגעלפ לקע ןַא .סעיגרָא ןבייהנַא ךיז ןנעלפ סע
 -רעליטש ךיז געלפ ךיא .טייקטרירענעגעד ןוא טייקנסאלעגסיוא רעקיזָאד
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 ,עשירפ יד ךיז ןיא ןעמעטעניירא ןוא ןיירא ןטרָאנ ןיא ןעמוקאבסיורא טייה

 .טפול ענעברָאדראפ טשינ

 "אב ךיא בָאה ןהעש-טכאנ עטעּפש יד ןיא ריצאּפש אזא תעב

 בָאה ,רעטנענ קידנעמוקוצ .טעוליס א סעּפע ךיז ןעיירדמורא טקרעמ

 ,ענארפ ןיימ ףיוא .רעב ַאלעב ןיטסיצילָאּפ-ןירעעזפיוא יד טנעקרעד ךיא

 ,טפאשלעזעג "רעכעליירפ , רעד ןיא טשינ ןוא ָאד ךיז טניפעג יז סָאוװראפ

 -טנא "טייקכעליירפ , רעד ןופ עקאט זיא יז זא ,טרעפטנעעג רימ יז טָאה

 עכעלקערש א ריא ראפ סע ןיא ,טסניד טכאנייב ןבָאה ףראד יז ןעוו .ןפָאל

 ,טייקטליופראפ רעקיזָאד רעד וצ ןסאּפוצ טשינ ךיז ןָאק יז ;גנובעלרעביא

 ןטסָאּפ אזא ריא טָאה סָאװ ראפ, --- .הסיפת רעד ןיא ָאד טשרעה סע סָאװ

 טשינ וצרעד ךייא ךָאד טָאה רענייק,-- .יז ךיא גערפ -- ??ןעמונעגנָא

 ַא ןעמוקאב וצ סעיצַאקיפילַאװק עקידננינעג ךָאד טָאה ריא .ןעגנוווצעג

 -נא ןוא ךייא טלָאװ סָאװ ,עיצוטיטסניא רעכעלטפאשלעזעג א ןיא ןטסָאּפ

 זא ,טרעפטנעראפ ךיז טָאה יז ."ןצונ ןֹוא גנוקידירפאב רעמ ןבעגעג ערעד

 ,עיסימ עסיוועג א ןריפוצסיוא הסיפת רעד ןיא עקאט טניימעג טָאה יז

 א ןיא ןלאפעגניירא רעבָא ןיא יז .לרוג רעייז ןשטנעמ ןרעטכיילראפ

 טשינ ךיז ןָאק יז רעכלעוו וצ ,טייקנסאלענסיוא ןוא עיצארענעגעד ןופ ץענ

 ,?עינאּפמָאק , רעד ןופ ןנירקוצסיורא טימאב ןיוש ךיז טָאה יז .ןעניווועגוצ

 יז ביוא ןא ,טגָאזעג ריא בָאה ךיא .ןעיירפאב טשינ יז ?יװ ןעמ רעבָא

 וצרעד ןענָאק גנואיירפאב ןייס ךָאנ ריא ךיא לע ,טסנרע סע טניימ

 -יירפאב ןיימ ךָאנ .ךיוא יז רעבָא ,טרָאװ ןטלאהענ בָאה ךיא ,ןפלעהטימ

 .אבמער םוחנ טניירפ םוצ טדנעוװועג ןינע םעד ןנעוװו ךיז ךיא בָאה גנוא

 טָאה'ס ןכלעוו וצ ,טארנדיי םייב ןייאראפ-ןטלעטשעגנָא ןופ רעציזרָאפ סלא

 רעב יורפ יד רע טָאה ,ייצילָאּפ עשידיי יד (ָאטקאפ עד) טרעהעגנ ךיוא

 טרָאד ןופ ,ןיטמאאב סלא טארנדיי ןיא ייצילָאּפ רעד ןופ ןגָארטעגרעבירא

 ןביוהעגנָא טָאה יז ןוא ןעיירפאב וצ ןעוועג רעווש טשינ ןיוש ריא זיא

 .סעיצוטיטסניא ערעזדנוא ןופ ענייא ןיא ןטעברא וצ

 טָאה ןעמ עכלעוו ,ןעיורפ ןפעזעג ןענעז גנולײטּפָא-ןעיורפ רעד ןיא

 ,סנכייצּפָא ןדיי יד ןָא ,שינעביולרעד ןֵא טייז רעשירא רעד ףיוא טּפאכעג

 זיא ,הסיפת ןיא ןסעזעג ןיב ךיא ןעוו ,טייצ רענעי וצ .ג"דא ,?גומש ראפ

 עקיבלעז 'יד ,ןַאמרוא יורפ יד ןסעזענ ,גנוליײטּפָאןעיורפ רעד ןיא ,טרָאד
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 ןעװעג סע זיא יוזַא

 בָאה ךיא ,דניק טיֹוט ריא ןופ קלחרעטניה םעד ןסענעגפיוא טָאה סָאוװו

 -ךאפ א טימ יורפ ערענַאמ ,עניילק א .ןעז וצ יז טייקכעלגעמ א טאהעג
 בָאה ךיא .קורדסיוא םוש ןָא ,ןגיוא עּפמעט טימ ,םינּפ ןָאלטולב ,טראטש

 ןרעביא טריצאּפש טָאה יז .ריצאּפש ןכעלנעט-נָאט ריא תעב ,ןעזעג יז

 -ענּפָא ,אמתסמ ,טָאה יז יװ ,זָאלנליװ ןוא ּפמעט יוזא טקנוּפ ףיוה-הסיפת
 -ענפיונוצ ,תונמחר ןופ ?יפעג א .דניק ןנייא ריא ןופ שיילפ סָאד ןטינש

 -קע ןשיגארט םעד ףיוא קידנקוק ,טּפאכעגנָא ךימ טָאה לקע טימ טשימ

 : ,רַאלּפמעז

 ןדיימוצסיוא ידכ ,סיורא טשינ הסיפת ןופ ןיוש זיא ןילַאבינַאק יד

 -כעלטנפע רעד ןיא טכארבענסיורא עטכישעג יד טלָאװ סָאװ ,סעצָארּפ א

 ,עקנַארק-קיטסייג סלא ןטלאהעג לָאטיּפש-הסיפת ןיא יז ןעמ טָאה ,טייק

 ןעמ טָאה .ָאטעג רעוועשראוו םענופ עיצאדיווקיל רעד ןופ בייהנָא םייב
 טקישענסיורא עטשרע יד ןשיוװצ ,הסיפת רעצנאג רעד טימ ןעמאזוצ ,יז

 .עקנילבערט ןייק

 רענייא ןפָאלעגניירא ,סעכ ןדליוו א טיִמ רעמאק ןיימ ןיא זיא לָאמא
 ךעלרעדרעמ ןביוהעגנָא ןוא ,רעטומלרעּפ .שזניא ,רעעזפיוא עטסטלע יד ןופ
 א -- ,רחוס םעד ,"רעניווונייא ,-רעמאק ערעזדנוא ןֹופ םענייא ןנָאלש וצ
 ןרעביא ןגָאלשעג יוזא םיא טָאה רעטומלרעּפ .ןרָאי יד ןיא ןיוש שטנעמ
 .ןריר טנָאקעג םיוק ךיז טָאה רענעי זא ,סיִפ .יד טימ טעּפָאקעג ןוא ּפָאק
 -םיוא םעד טָאה דיי רעד : סקידנגלָאפ טסּווװרעד ךיז ךיא בָאה רעטעּפש
 ןציז ןזָאל םיא לָאז רע ,טלעג עמוס עסיוועג א טלָאצעג טנאיצילַאּפ-רעעז
 טסּוװרעד ךיז טָאה ןופרעד .11 .מֹונ רעמאק "רעטריגיליווירּפ , רעד ןיא
 -ריטסערא רעד .טלעג םיא ןופ טלָאװעג ךיוא ןוא רעעזפיוא רעטייווצ א
 טנאיצילַאּפ םעד "?עיסנעּפ , ןיוש טלָאצ רע זא ,טרעפטנעעג טָאה רחוס רעט
 -אב , רעד .ןבעג טשינ ןשארג ןייק םענייק רע םעוו רעמ ןוא רעטומלרעּפ
 -ניפ ףעש-הסיפת םעד ןדלָאמענ םעד ןגעו טָאה טנאיצילַאּפ "רעטהלווע
 ,טגערפעג םיא ןוא רחוס םעד ךיז וצ ןפורעגסיורא טָאה רעכלעוו ,דלעפנעד
 סע טָאה רחוס רעד .טלעג ןרעטומלרעּפ טלָאצ רע זא ,תמא ןיא סע יצ
 ,ןרעטומלרעּכ ןוא דיי םעד ןשיװצ עיצַאטנָארּפנָאק ַא ךָאנ .טקיטעטשאב
 גנורעלקרעד עקידרעירפ ןייז טקיטעטשאב טָאה רעטשרע רעד רעכלעוו ייב
 עצנאג יד זא ,טרעכיזראפ ןוא טנקיילענּפָא ץלא טָאה רעטייווצ רעד ןוא
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 ןרָאװעג טריפענקירוצ דיי רעד זיא ,דיי םעד ןופ עיזַאטנַאפ א זיא השעמ

 וצ ןלאפענניירא רעטומלרעּפ זיא םורא טייצ א ןיא .רעמאק רעזדנוא ןיא

 .ןעוועג קסּפ םייקמ דיי םעד ןוא רעמאק ןיא זדנוא

 -ךאפ ןייק טשינ ןעוועג זיא הסיפת ןיא רַאבַאכ ןופ םעטסיס רעד

 רעסיוא .גנוניישרעד עכעלנעטדנָאט א ןעוועג טרָאד זיא סָאד ,רעטלצנייא

 יד .לטסנידראפ "רשכ , א טריטסיזקע ךָאנ טָאה ,רַאבַאכ ןלעיציפא םעד

 יד ראפ ןקידיילרעד וצ ןעמונעגרעטנוא ןרעג ךיז ןבָאה ןטנאיצילַאּפ-הסיפת

 ווירב א ןבענרעביא ראפ ןעמ טָאה יוזא .םינינע ענעדישראפ עטריטסערא

 -- ?לקעּפ א ראפ ;סעטָאלז 80 ןעמונענ ,ןטריטסערא ןא ןֹופ םיבורק יד וצ

 טָאה סָאד ,ןֶא סעטָאלז 100 ןופ --- סיירג ןוא טלאהניא םעד ןופ קיגנעהּפָא

 ןטריטסערא ןַא ןריפרעביא ןראפ .הבֹוט עכעלשטנעמ א ןוטעג ;ןסייהעג

 9,000 ןופ --- ןטעברא ערעדנא רעדָא רעלײש-ל?פַאטרַאק סלא ןיירא ךיק ןיא

 עסיוועג א ףיוא טעברא-הסיפת ןופ ןעיירפאב ראפ .,סעטָאלז 8,000 זיב

 ןעוו ,ענלצנייא תמא ,ןלאפ ןעוועג ךיוא ןענעז סע ,סעטָאלז 800 -- טייצ

 ייז נָאטראפ ןוא םייהא ייז וצ עטריטסערא טריפענסיורא טכאנייב טָאה'מ

 ןפיוא ייז טָאה לָארטַאּפ רעשטייד א ןעוו .ןיירא הסיפת ןיא טכארבעגקירוצ

 הסיפת ןיא ּפִא ןריפ ייז זא ,טרעפטנעראפ ךיז ייז ןבָאה ,ןטלאהראפ געוו

 טסָאקעג ןיוש טָאה "הבוט , אזא זא ,ךיז טייטשראפ .ןטריטסערא ןַא ןיירא

 םענופ -- ,"טרימשענ , ןייז טזומעג טָאה ץלא לייוו ,טלעג עמוס-ןזיר א

 .הסיפת ןופ "שאר , ןזיב ןַאמכַאו ןטסנעלק

 -רָאנ ךיז טנעלפ ןעמ ןוא ןפָא ץנאנ ןרעוו ןוטענ ןנעלפ ןכאז עלא יד

 טָאה סָאװ ,עסאק ןייא ןיא ןיירא סָאד זיא רעטעּפש .טימרעד ןעמעש טשינ

 ןלייט ןוא ןעמוקנעמאזוצ ךיז ןעמ טנעלפ ךָאװ ףוס ."עלוּפ , : ןפורעג ךיז
 ,ריסַאק רעלעיצעּפס א ןעוועג זיא'ס ,תודוסי "עשירבח , ףיוא טלעג סָאד

 יד) לָאמא בָאה ךיא .יורטוצ ןטסלופ םעד טאהעג ןבָאה עלא ןכלעוו וצ

 ,"ננונעכערּפָא, ןימ אזא טניווועגייב (טכאנייב ןרעוו טכאמעג ןגנעלפ ןכאז

 ,סָאד ןבָאה ייז ?לייוו ,טרינעשז טשינ רימ ראפ ךיז ןבָאה עקידנזעוונָא יד

 ןעוועג זיא ךָאװ א ןעוו .ךאז עטוג א ראפ ןטלאהעג ,ןוטעג ןבָאה ייז סָאװ
 ךיז ןעמ טָאה ,(טילבעג טפעשעג סָאד טָאה ןיימעגלא ןיא) ערעכאווש א

 "טפעשעגנ , סָאד סָאוװראפ ,ןייגרעד וצ טכוזעגנ ןוא הביס רעד ןנעוו ןטָאראב

 -ראפ טכאמעג לָאמא ךיז םָאה ןירעעזפיוא-הסיפת א .ןרָאװעג עילאק זיא
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 ןעװעג סע זיא יווַא

 רענעמוקאב רעטריטסערא ןַא ןופ יד ךיז ראפ "ןעגנולשענּפָארא , ןוא ןכעג

 -עג ןסָאלשעגסיױוא רָאנ טשינ זיא ?ןירעטערראפ , עקיזָאד יד .טלעג עמוס

 ...הסיפת ןופ ןרָאװעג ןפרָאוװעגסיורא ךיוא רָאנ ,טפאשניימעג רעד ןופ ןרָאװ

 רענייק ןיוש זיא'ס זא ,טצראוושראפ יוזא גנוטייל רעד ראפ יז טָאה ןעמ

 ;ויטָאמ ןטימ ןגיולפענסיורא זיא יז ."ןשאוווצסיוא, יז חוכב ןעוועג טשינ

 ...גנוריפפיוא עשילארָאמפ טשינ

 ןייא ןיא ןטלאהעג יז טָאה ,טסוװרעד רעטעּפש ךיז בָאה ךיא יו

 םעד ןוא ייצילָאּפ רעד ןופ ָאדנאמָאק-טּפיוה יד ,גנוטייל-הסיפת יד ןטישאב

 ןבָאה סָאװ ,ןעננואיצאב יד ןגעוו ןלאירעטאמ-"עיצאלעווער , טימ טארנדיי

 -עג טשינ ךאז םוש ןייק ןיֹוש רעבָא ריא טָאה סע ,הסיפת ןיא טשרעהעג

 יד ןבילבענ זיא יז ,טדאשעגנ טשינ רָאה ןייק ףיוא סע טָאה ייז ןוא ןפלָאה

 ... עשילארָאמ יד --- ייז ןוא עשילארָאמ-טשינ

 ,טקרעמאב ןיוש בָאה ךיא יוװ ,ןעמ טָאה עטריטסערא עשיטילָאּפ טימ

 ןעגנולעג לָאמנייא רעבָא ןיא יורפ ןיימ .טזָאלרעד טשינ "גנואעז , ןייק

 ןעמ זא ,טסווורעד ריא ןופ ךיז בָאה ךיא .שינעביולרעד אזא ןעמוקאב וצ

 טניירפ רענעבעגעגנרעביא רעד .ןעמוקאבוצסיורא ךימ ידכ ,ןטלעוו ןייא טגייל

 -עג ןענעז טסערא ןיימ ןופ נעט יד זא ,טפָאה ןוא טשינ טור אבמער םוחנ

 טעוו'ס ביוא ןא ,טנַאזענ רימ טָאה ריּפאּפואלב טנעדנעטניא רעד ,עטלייצ

 ןבענ רימ ןעמ טעוװ ,ןעיירפאב וצ ךימ געוו ןכיילג א ףיוא ןעננילענ טשינ

 .ןקיאורמואאב טשינ ,ָאזלא ,ךיז לָאז ךיא .ןפיולטנא וצ טייקכעלגעמ א

 ןרָאװעגנ טריטסערא זיא סָאװ ,סילייב ר"ד ןטימ ןעשעגנ עקאט זיא ?אפ אזא

 .ננואיירפאב ןיימ ךָאנ

 ,ָאפאטשעגנ ןופ עיציזָאּפסיד רעד וצ טריטסערא ןעוועג ןיב ךיא תויה

 ןופ ,גנונעדרַאראפ א סרעייז ךרוד רָאנ ןרעוו טיירפאב טנָאקעג ךיא בָאה

 רעטכיר-סגנושרָאפסיוא יד ןיירא הסיפת ןיא ןעמוק ןנעלפ טייצ וצ טייצ

 ןיא ןעוועג זיא סָאד ,לָאמנייא .עטריטסערא יד ןופ ןטקא יד ןקוקכרוד ןוא

 ןופ ָאטיוא רעניילק א הסיפת רעד וצ ןרָאפענוצ זיא ,גָאט ןקידקיטנוז א

 יד טשינ ןעוו .שטייד רערוכיש-טיוט א םיא ןֹופ סיורא זיא'ס .ָאּפַאטשעג

 ךיז רע טלָאװ ,טּפאכענרעטנוא םיא ןבָאה סָאװ ,ןטנאיצילַאּפ-ךאוו עשידייו

 -אק ןיא טריפעגניירא םיא טָאה ןעמ .דרע רעד ףיוא ןניוצענסיוא רעכיז

 טלעטשענקעווא דלאב זיא'ס .דלעפנעדניל ר"ד ףעש-הסיפת םענופ טעניב
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 יד טלופעגנָא טָאה ןעמ ןוא קַאינָאק שאלפ א שיטביירש ןפיוא ןרָאװעג

 -נעדניל ר"ד ףעש-הסיפת רעד "םייחל, א טכאמעג ןבָאה סע .ךעלזעלג

 ןופ רעייטשרָאפ א -- טפאנ רעד ןוא ריּפאּפוַאלב טנעדנעטניא רעד ,דלעפ

 ןבעגעג םיא ןעמ טָאה סעומש "?ןכעלטימעג , א ךָאנ .עיצארוקָארּפ רעד

 ןיימ ןגעלעג ןיא סע עכלעוו ןשיװצ ,ןריּפַאּפ עקינייא ןביירשוצרעטנוא

 .יירפ רעד ףיוא ןעוועג ךיא ןיב נָאט ןקיבלעז םעניא ,טקַא-סננואיירפאב

 עסיורג יד קיטראפ ןענאטשעג ןיוש זיא םורא טייצ רעצרוק א ןיא

 ןעוועג זיא יז ;סאנ אקצעבול רעד רעביאננעק ,סאג עשנעג ףיוא הסיפת

 ןענופעג ריא ןיא רעבָא ךיז ןבָאה סע .ןשטנעמ 1,000 ףיוא טמיטשאב

 ןופ עיצאדיווקיל יד ןביוהעגנָא ךיז טָאה'ס ןעוו .ןשטנעמ 2.000 רעביא

 -יוואב ,-הסיפת יד ןלאפעג תונברק עטשרע יד ןענעז ,ָאטעג רעוועשראוו

 יד ןיא .עקנילבערט ןייק טקישעגקעוװוא עטשרע יד ייז טָאה ןעמ ."רענ

 ןיא גנוניווװ רענייש רעד ןיא ,ךיז ייב זיא "עיצקא , רעד ןופ געט עטשרע

 .ם.ס ָאטעג ןיא ןטנאקאב ןכרוד ןרָאװעג ןסָאשרעד ,עדייבעג-הסיפת רעד

 ר"ד רעטכיר ,הסיפת רעשידיי רעד ןופ ףעש רעד ,רעברעק רעריפראשרעבא

 טימ ןעמאזוצ .(שזדָאל ןופ) ןָאק טנעדנעטניא רעיינ ןייז ןוא דלעפנעדניל

 -ענ ןיא ,ריּפאּפואלב ,טנעדנעטניא רעקידרעירפ רעד .סעילימאפ ערעייז

 -אר וצ ןעגנולעג זיא םיא .ָאטעג ןיא גנוקינייר-ןסאנ ראפ רַאסימָאק ןרָאוװו

 .טייז רעשירא רעד ףיוא יורפ ןייז טימ ןעמאזוצ .ךיז ןעוועט

 הסיפת רעשידיי רעד ןופ עטכישעג ?עלופמור , רעבָא ,עצרוק יד

 זיא ,ןדיי רעטנזיוט ליפ ןופ ןבעל סָאד טסָאקעג טָאה סָאװ ,עשראוו ןיא

 ,טקידנעראפ ןרָאװעג -
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 גנולייווראפ ןוא רעטאעט

 -אב העשיייצילָאּפ יד זיא ,עשראוו ןעמונראפ ןבָאה ןשטייד יד ןעוו

 רענייק ןיוש טָאה העש רעד ךָאנ .טנווַא רענייזא 7 ףיוא ןרָאװעגנ טמיטש

 יד ךיז ןענעז טייקילייווגנאל ןופ .סאנ ןפיוא ןעניפעג טרָאטעג טשינ ךיז

 טריטוקסיד ,"טריקיטילָאּפ , ,תוריד ערעסערג יד ןיא ןעמוקעגפיונוצ םינכש

 טעּפש ןיב טייצ יד םורא יוזא טכארבראפ ןוא סעמעט ענעדישראפ ףיוא

 יד ."לטרעק א, ףיוא ןעמוקענפיונוצ ךיז ןענעז רעדיוו ערעדנא .טכאנייב

 ,טרָאד ןקיטכענרעביא טזומענ ןיוש ןבָאה רעזייה ערעדנא ןופ ענעמוקעג

 טָאה'ס ןעוו ,גָאטראפ רענייזא 8 ךָאנ טשרע ןוא ןעמוקעג ןענעז ייז ןיהנוו

 ,ןרעיוט יד ןרָאװעג טנפעעג ןענעז'ס ןוא העשיייציִלָאּכ יד טקידנעעג ךיז

 .ןייגמייהא טנָאקענ ייז ןבָאה

 ןשידיי א ןטעבראפ וצ קנאדעג רעד ןרָאװעג ןריובעג לָאמא זיא יוזא

 ןָאק טכאנ עצנאג א ?ייוו ,ןייז חמשמ לסיבא םלוע םעד לָאז רע ,רָאיטקַא

 זא ,ךיז טייטשראפ ,ןטרָאק ןיא ןליּפש סייררעביא ןָא טשינ ךָאד ןעמ

 םעד טנָאקעג טָאה סָאװ ,רָאיטקַא ַאזַא רָאנ טכַארטַאב ןיא ןעמוקענ זיא'ס

 -ָאֹּפ ןפיוא ןלאפעג ןיא לרונ רעד ,לדיל ךעליירפ א טימ ןייז הנהמ םלוע

 ףיוא זיוה ןיא ןעוועג זיא סָאד .לעטסָאפ החמש רעקימָאק ןשידיי ןרעלוּפ

 -םיונוצ ךיז ןבָאה סָאװ ,עלא יד .19359 רעבמעווָאנ ,8 .מונ סאנ עטסָארּפ

 ןפאשעגנ זיא םורא יוזא ןוא טרעייטשאב ךיז ןבָאה ,ןטרָאק יד ייב ןבילקעג

 -אנרֶא ךיוא ןעמ טָאה רעטעּפש .טסיטרַא ןראט "רַארָאנָאה , רעד ןרָאװעג

 -ראנ א -- ךיוא יו ,חוויר םענייש א ןבענעגנ טָאה סָאװו ,טעפוב א טריזינ

 ןזָאלרעביא טזומעג ,לָאצּפָא ןסיוועגנ א ראפ ,טָאה טסאנ רעדעי נו ,בָארעד

 .םישובלמ ענייז
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 ןעמ טָאה ,טסנוורעד ןופרעד ךיז ןעמ טָאה רעזייה ערעדנא ןיא ןעוו

 ףיוא "שינעּפאכסיוא ןַא, ןרָאװעג זיא סע ןֹוא ליּפשייב םעד ןוטעגכָאנ

 טאהעג ןיוש טָאה ?עטסָאפ תויה .ןלעטסָאפ יה

 ,סיוארָאפ טייצ רעננאל א ףיוא "ןעננולעטשאב

 -ניז-רָאיטקא ערעדנא וצ ןעמוקעגנָא ןעמ ןיא

 -ַאֹּפ לָאמא יד ,לשמל יוװ .סעסירטקא רעדָא ,רעג

 -עּפָא יד ,טסעוורע ַאדיא ןטסיטעלּפוק ערעלוּפ

 ערעלוּפָאּפ יד ,רעקוצ אנינער עסירטקא-ןטער

 סע .ו"אא רענרעל הנח ןוא ןַאמרעדייז דוד

 ,?סָאירַאסערּפמיא , ןרָאװעג ןריובעג דלאב ןענעז

 ףיֹוא ןעננוללעטשאב ןעמונעגנָא ןבָאה סָאװ

 -אב םורא יוזא ןוא ןטסיטרא ףיוא ןוא "רעזייה ,

 -פיוא ךיוא ןענעז סע .םידדצ עדייב טקידירפ

 ןוא ןטעפוב ףיוא סרעמענרעטנוא ןעמווושענ

 ...ןדיי ייב הסנרּפ עיינ א ןרָאװעג ןפאשענ זיא'ס ןוא ןבָארעדראנ

 -עגמוא ןלאפענניירא עזערּפסיא אזא ףיוא ןענעז לָאמנייא טשינ

 טלעטשענוצ עקידנזעוונָא עלא ןבָאה עכלעוו ,ןשטייד ה"ד ,טסענ ענעטעב

 ךיז טָאה סָאװ ,ןטרָאק ןופ טלעג עצנאנ סָאד ןעמונענוצ ,טנאוו רעד וצ

 ןופ סענעשעק יד טסעג יד ייב טקידיילעגסיױא ןוא שיט ןפיוא ןענופעג

 -ראנ רעד ןיא .םיצפח עלופטרעוו ערעדנא ןוא סרעדעפליפ ,סרענייז ,טלעג

 -יילענסיוא טרָאד ךיוא --- ,טיזיו א טאטשענּפָא ךיוא ייז ןבָאה בָארעד

 ןלופטרעוו א ךיז טימ ןעמונעגטימ ךיוא טפָא ןוא סענעשעק יד טקיד

 ןענעדרַאוצנייא ןדיי יד ןקָארשענּפָא טשינ רעבָא טָאה ץלא סָאד .לטנאמ

 טרעמענ ךיז ןבָאה סעזערּפמיא יד ,טרעקראפ ;סעזערּפמיא עקידרעטייוו

 .ןנער א ךָאנ ןעמָאוװש יו

 "רענטרענ עפאק , ןופ ןירעמיטננייא עשטייד יד טָאה 1940 בייהנָא

 עשיטסיטרא ףיוא שינעביולרעד א ןעמוקאבסיורא .18 עקצאמָאלט ףיוא

 ןענעז סָאו ,עטשרע יד .ןטסיטרא עשידיי טרישזאננא טָאה יז .ןטירטפיוא

 לעטסָאפ החמש ,טסעוורע אדיא ןעוועג ןענעז ,ןרָאװעג טרישזַאננַא טרָאד

 -רעב-דנאלרעב טנומניז ,רענזָאר רעדירב ,רעקיזומ יד ,ןאמרעדייז דוד ןוא

 ךיוא ןעמוקענוצ טרָאד זיא רעטעּפש .ןוז סטסעוורע ַאדיא ןוא ןייטשדנַאל

 לעטסָאפ החמש
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 ועװעג סע זיא יוזַא

 םישדח עלופ יירד ןטערטענפיוא טרָאד זיא עּפורג עקיזָאד יד .רענרעל הנח

 ןעוועג ןענעז לסקעװ:-םארגָארּפ רעד ןוא ןטסיטרא יד םגח ,סייררעביא ןָא

 ןיא ןטירטפיוא יד ןופ נלָאפרעד רעד .,ןכָאוו ייווצ עדעי ןעזענסיוארָאפ

 -רָאנייא ןעמ טגעלפ קיטנוז ןוא תבש ןדעי זא ,סיורג יוזא ןעוועג טרָאד

 עשידיי יד טימ ןעמאזוצ ,ןטערטסיורא ןנעלפ סע ווו ,"סננרָאמירפ , ןענעד

 קירנעה ,אשמיד ףלָאדא ,אקסרוג אישטפעטס יוװ ,עשיליוּפ ךיוא ,ןטסיטרא

 ןרָאװעג טעדרַאמרעד רעטעּפש זיא סָאװ) שטיװערַאכַאז דלָאטיװ ,שָאדַאל

 .ַא"א (םישטנעיוושַא ןיא ןשטייד יד ךרוד

 -ורפ , יד תעב ןוא ?אקָאל ןיא ןיירא ןשטייד יד ןנעלפ טפָא רעייז

 יד תעב ;טעברא ףיוא ןעמענקעווא טסעג עטלמאזראפ עלא -- ?סנגרָאמ

 רענייזא 4 ןבייהנֶא ךיז ןנעלפ ןטירטפיוא יד) ןעננולעטשרָאפ-נָאטימכָאנ

 ,ןיירא ָאּפאטשעג ןיא ןריפקעווא םתס ןדיי עטּפאכעג יד ןעמ טנעלפ (מ"נ

 ןדיי יד ייב ןעמענוצ ןוא עיזיווער א ייז ייב ןריפכרוד טרָא ןפיוא רעדָא

 טקוקענ טשינ .ךיז ייב טאהענ ןבָאה ייז סָאװ ,ןכאזטרעוו ןוא טלעג סָאד

 טלופרעביא ןעוועג לָאמעלא "רענטרענ עפאק , ןיא ,ןעננורעטש עלא ףיוא

 ןטעליב ןופ ןזיירּפ יד ןוא .ןטעליב ראפ ןגָאלשענ טושּפ ךיז טָאה ןעמ ןוא

 .עניילק ןייק ןעוועג טשינ ןענעז

 ,טיילעננוי ןופ ןענאטשאב זיא "רענטרעגנ עפאק , ןופ םוקילבוּפ סָאד

 ןשטנעמ ןיחא ןעלנומש ,דנאלסור ןייק ץענערג רעד רעביא ןרָאפ ןגעלפ סָאװ

  טלעג טימ ןפראוו ןנעלפ ייז .ןלאטיּפַאק-ןזיר ןופרעד ןכאמ ןוא תורוחס ןוא

 -מַאטש ןייז ייז ןנעלפ ,עשראוו ןייק קידנעמוק ןוא סקניל ןוא סטכער ףיוא

 ייז ."סניליירפ , ערעייז ןיהא קידנעננערבטימ ,רענטרעג עפאק ןיא טסעג

 םארנָארּפ ןכָאנ .רעטנזיוט ערעווש יד ףיוא ןעננונעכער ןלָאצ טרָאד ןגעלפ

 .ץנעט קעווא ןענעז

 -עמ , לאקאל-ץנאט ןיא ןרָאװעג טנדרַאעגנייא ךיוא זיא רעטעּפש

 טריפעגנָא ןיא סָאװ ,עיווער א ("סנאד עד עֶלאַּפ , .וועג) ?סאלאּפ-ידאל

 (ַא"א "ילידאקיּפ , ןופ רעמיטנגייא .וועג) דלעפשריה ףסוי ןופ ןראוועג
 עיסעצנַאק יד טאהעג טָאה סָאװ ,"שטיידסקלָאפ , א ,ףתוש ןליטש ַא טימי

 ןעמ טָאה ןביוהעגנָא .ןעגנוטערטסיורא עשיטסיטרא יד ןוא לאקאל ןפיוא

 ןטערטפיוא ןגעלפ סָאװ ,ןדיי-ןטסיטרא טימ ,עיווער רעשיליוּפ א טימ טרָאד

 ןריולראפ ,ןצעזעג-יצאנ יד בילוצ ,ןבָאה סָאװ ןוא סעניב עשיליוּפ יד ףיוא
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 ןבָאה ןטסיטרא יד .ןעגנומענרעטנוא עשירא ןיא ןטעברא וצ טייקכעלנעמ יד

 -ניז ,אקסנעשזדָארנ אפעטס ,שטיווָאנימ דנומדע ,שטינז לאכימ : ןסייהעג

 ןעװעג זיא רעטייל רעשירארעטיל-שירעלטסניק רעד .ַא"א ,ָארנער טנומ

 .ןייטשניבור דלָאּפָאעל --- רעשילַאקיזומ ;טָאדנארוי ישזעי

 יד יוװ ,נלָאפרעד אזא טאהעג טשינ רעבָא טָאה עיווער עקיזָאד יד

 "סַאלַאּפ ידָאלעמ , ןופ עיצקעריד יד טָאה ."רענטרעג עפאק , ןיא ןטירטפיוא

 -סינימדא .וועג רעד ,שידיי ןיא םארנָארּפ לייט א ךיוא ןבעג וצ ןסָאלשאב

 ,ןאמדירפ ווַאלסישטעימ ,רעטאעט-"ישטשאוואנ , ןֹופ רעטייל רעוויטארט

 זיא סָאװ ,"?לטפניפ עכעליירפ סָאד , נ"א עּפורג-עיװער ַא טריזינאגרָא טָאה

 ,םיובנריב דוד ,טריוויינ-עזָאר .ר ,דלעפנעמולב ַאנַאיד ןופ ןענאטשאב

 | .יקסלעניק ףסוי ,ןאּפשנירג קחצי
 -ָאל ערערעמ ןרָאװעג טנפעעג ןיוש ןענעז 1940 ראי ןופ ךשמ ןיא

 -רעד זיא סע .ןעמארגָארּפ עשיטסיטרא טימ ,רעזייחעפאק ןיא בור'ס ,ןלאק

 עפאק) לאקאל א ןעוועג ןיא זיוה ןטייווצ ןדעי ןיא זא ,טייוו יוזא ןעגנאג

 ןרָאװעג זיא טייצרעמוז .ןטירטפיוא עשיטסיטרא טימ (ןארָאטסער רעדָא

 ןטסיטרא ןטערטעגפיוא ןענעז'ס ּווװ ,ךעלדנטרעג-רעמוז ןופ גנוציילפראפ א

 .רעקיזומ ןוא

 ןבָאה סע ּוװ ,סאנ אנשעל יד ןיולב ןעמענ ךיא לעוװ ליּפשייב סלא

 אל 80 זיב -- ענזאלעשז זיב דזַאיעשּפ ןופ טינשּפָא ןפיוא ןענופעג ךיז

 '2 .מונ אנשעל ,"ַאקוטש , :ןרעהעג עטכוזאב ןטסנייממא יד ןשיווצ ;ןלאק

 -נַא , ,4 אנשעל ,"?לקניוו רעליטש , ,("רענטרעג רַאב , .ווענ ןופ לאקאל ןיא)

 ןיא , ,ןטרָאנרעמוז א טימ ,12 אנשעל ,"דידנעלּפס , ,6 אנשעל ,"ַאלָאסערט

 ,ןטרָאנרעמוז א טימ 18 אנשעל ,"ןָאננַאטנַאפ דָאּפ , ,13 אנשעל ,"רעלעק

 ,21 אנשעל ,"ןָאיליל דָאּפ , ,19 אנשעל ,"ענרעווַאט-רענייגיצ , ,44 שאנשעל

 ,28 אנשעל ,ךיש ןופ טפעשעג סזאּפָאט ןיא ,28 אנשעל ,"?ָאקסערנענ ,

 ,64 אנשעל ,"םרול , ,84 אנשעל ,שטיווװָאמיוב ,80 אנשעל ,"עדאנַאלּפסע ,

 ,לדנטרעגרעמוז א טימ

 -- םיפתוש ןעוועג דימת ןענעז ךעלדנטרענ ןוא רעזייהעפאק יד וצ

 ןייז וצ דימת ידכ ,ייצילָאּפ רעד ןופ רעדָא ,טארנדיי ןופ דילגטימ א רעדָא

 ."דצ , א טימ ןעזראפ

 -ונ ,טארנדיי ןופ יקסווָאדולבאז וצ טרעהעג טָאה "אקוטש, ראב-עפאק
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 ןעװעג סע ויא יווַא

 עקראטש טאהעג -- ביורטנייוו יורפ ,(עשזנַארב-םליפ רעד ןופ) שטיווער

 סָאװ ,יקצענרַאשט דמושמ םעד וצ ןוא ,ןשטייד יד טימ ?ןעגנודניבראפ ,

 ןגעלפ "אקוטש , ןיא .טארנדיי ןופ טמא-סגנוצייהאב ןטימ טריפעגנָא טָאה

 יעשזדנַא ,ןוַארב ַאנילוַאּפ ,ןַארג ַארעיװ ןטסיטרַא יד ןטערטפיוא קידנעטש

 -עג ןבָאה ןריװַאלק ייווצ ףיוא ."שוצַאו סאנעצעמ , יקסּפיל .א ,טסַאלוװ

 שידיי א ןיא טרָאד .רעדעפדלָאנ .א ןוא ןַאמליּפש ווַאלסידַאלוװ טליּפש

 טלופרעביא קידנעטש טָאה סָאװ ,םוקילבוּפ סָאד לייוו ,ףירט ןעוועג טרָאװ

 ןוא ןטנעמעלע עטרילימיסא-קראטש יד ןֹופ ןענאטשאב זיא ,לאקָאל םעד

 טרָאד .טרָאוו עשידיי סָאד רעיוא ןיא טצלירנעג טָאה סע עכלעוו ,םידמושמ

 .םיתרשמ עשידיי ערעייז טימ טײל-ָאּפאטשעג יד ןפערט ךיוא ךיז ןנעלפ

 ןראפ ראסימָאק םעד ןפערט וליפא טרָאד ןעמ טגעלפ טייצ וצ טייצ ןֹופ

 .דלאווסרעוַא ר"ד לטרעפניווו ןשידיי

 קירעיורט רעד ןעוועג זיא "ןָאננַאטנָאפ דָאּפ , לאקָאל םוצ ףתושטימ א

 .טשריפ -- טארנדיי םייב טמַאסטפאשטריוו, ןופ רעטייל רעטמירַאב)

 "סאלאּפ ידָאלעמ , סָאװ ,םיטַאבעלַאב עקיבלעז יד וצ טרעהעג טָאה "סרול

 -ערטנא , ;שטיודסקלַאפ םעד ףתוש ןייז טימ ןדלעפשריה ֹוצ ,"אנימעפ , ןוא

 ןייז ןוא ןאמטסיירט רחוס רעשזדָאל ןטנאקאב םוצ טרעהעג טָאה ?אלָאס

 -- "רידנעלּפס , ;ייצילַאּפ רעשידיי רעד ןופ "עווָאּפורג , א -- םעדייא
 - ,םיפתוש ייווצ ךָאנ טימ ןיזַאמרַאק רחוס-רעטופ רעוועשראוו ןטנאקאב םוצ

 טעמכ זא ,ךיז טייטשראפ ."לט13, ןיא טעבראעג טָאה רענייא עכלעוו ןופ

 .טסעג-םאטש סלא טנכערראפ ןעווענ טרָאד זיא 7013, עצנאנ סָאד

 (סאג עיּפילאוואנ ףיוא "?ַאינַאטירב , לעטָאה .וועג ןיא) ?ַאנָאזירַא,

 וצ טרעהעג טָאה "אנָאזירא , .?אקָאלטכַאנ סלא קיטעט ןעוועג בור'ס זיא
 א) רעמייהנאמ ןוא טעּפש טימ שארב טײליָאּפאטשעג עשידיי עּפורנ א

 טקנוּפ-ףערט רעד ןעוועג זיא טרָאד .(אנווונאמ אקשישטנארפ ןופ רעדורב

 , | .טײלַאּפאטשעג עשידיי עלא ןופ

 -אב ןענעז ןענארָאטסער ןֹוא רעזייהעפאק עלא יד ןֹופ סעקרענלעק יד

 ןבָאה רענעמ סנעמעוו ,עכלעזא בור'ס ,ןעיורפ עטסנעש יד ןֹופ ןענאטש

 ,רעדניק טימ לָאמטּפָא ,ןיילא קידנביילב .עשראוו ןיא ןענופעג טשינ ךיז

 סלא סנטסָאּפ "עלבַאטנער , יד ןעמונעגנָא ייז ןבָאה ,ןבעל םוצ ןעלטימ ןָא

 טנַאקעג ?כ םדוק ייז ןבָאה ןעננומענרעטנוא עקיזָאד יד ןיא ,סעקרענלעק
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 וזָא ק ר ו ט  ס ַא נ ָא ו

 ןכאמ ,טאהעג טרָאד ןבָאה ייז סָאװ ,רעטנעצָארּפ יד ןופ ןוא ןסעּפָא טוג

 ןרָאװעג ןגיוצעגניירא ,ךיז טייטשראפ ,ןענעז עקיניזטכייל רעמ יד .ןבעל א

 .ןלאקָאל-טכאנ יד ןיא --- טּפיוהרעביא ,טייקנסאלעגסיוא ןופ ץענ א ןיא

 "רא, טימ רעזייהעפאק ענעדישראפ ןופ טלמיוועג סאג עדעי טָאה יוזא

 ןגייטשוצרעביא טימאב ךיז טָאה לאקאל רעדעי ."ןטירטפיוא עשיטסיט

 ,אטעג ןיא ןענופעג ךיז ןבָאה סָאװ ,תוחוכ עטסעב יד טימ טנערוקנָאק ןייז

 .עשילאקיזומ ייס ,עשירעליּפשיוש ייסו

 טָאה ,ןעמונראפ ןעוועג קידנעטש ןענעז ןטסיטרַא ערעלוּפָאּפ יד תויה

 ןבָאה סָאװ ,טייל עגנוי ןוא ךעלדיימ ענייש עטסעב עטשרע יד ןעמונעג ןעמ

 רעֶד רעביא ,לדיל א ןעגניזּפָא יצ ,ּפעטס א ןצנאטסיוא טנָאקעג קינייװלימ

 .רעצנעט ןוא רעקיזומ ,ןרָאיטקַא עיינ ןופ גנוציילפראפ א ןרָאװעג זיא טכאנ

 ענעדישראפ ןגער א ךָאנ ןעמָאװש יו ןסקאווענסיוא ךיוא ןענעז סע

 טייקיטעט עטפאהבעל א ָאטענ ןיא טריפעג ןבָאה ייז .ןזיירק-ןרָאטאמא

 ןלאקָאל יד ןיא סעיווער ןוא ןעננולעטשרָאפ טייצ וצ טייצ ןופ ןבעגעג ןוא

 -ןרָאטאמא ןענופעג ךיז ןבָאה סע .ןטעטימָאקזיוה יד ןופ ןוא ןכיק יד ןופי

 ןופ טָאה ןעמ ."טפעשענ, א ןכאמ טלָאװעג ןופרעד ןבָאה סָאװ ,ןזיירק

 ןוא ?ָאירַאסערּפמיא , ןַא ןעמונעג ,"סעּפורט , טריזינאנרא ןרָאטאמא יד

 ,"עקניּפ-עקניכ , ןֹופ ןענאטשאב זיא ראוטרעּפער רעייז .רעטאעט טליּפשעג

 .ןכיילגרעד ןוא "הלכ ענירנ, ,"הּפוח עצראווש ,

 : ןרעוו וצ טנכייצראפ טרעוו זיא סָאװ ,לאפ רעטנאסערעטניא ןא

 1940 בייהנָא ךיז טָאה ,רענאקשישטנַארפ רעד ייב ,סאג עווָאלַאװ רעד ףיוא

 .רעטאעט ךָאװו א לָאמ יירד טליּפשעג ןוא עּפורט-ןרָאטַאמַא ןַא טריזינאגרָא

 -נייא טָאה ןעמ ּוװ ,םעדיוב א ףיוא ןעמוקעגרָאפ ןענעז ןעגנולעטשרָאפ יד

 -לָאק טנידעג ןבָאה סעיצארָאקעד סלא .גנאהרָאפ א טימ עניב א טנדרָאעג

 .ןּפמָאל ייב טרָאד ןעמ טָאה טליּפשענ .רעכעטשיט ענעשולּפ ןוא סערד

 ןפיוא גנאגניירא ןראפ .קנעב טלעטשעגסיוא ןענאטשענ ןענעז "לאז, ןיא

 -לעוו ייב ,עסאק יד ןעוועג ןזיא סָאד -- ?לשיט א ןענאטשענ זיא םעדיוב

 ןעמוקוצוצ .גנולעטשרָאפ רעד וצ ןטעליב יד טפיוקראפ טָאה ןיליירפ א רעכ

 טפראדעג ןעמ טָאה ,"רעטאעט טליּפשענ, טָאה ןעמ נו ,זיוה םעד וצ

 רעד ידכ .תוברוח גראב ןצנאג א ןוא ףייה ענעדישראפ ךרוד ןיינכרוד

 -ראפ ןיא ןעמ טָאה ,"רעטאעט , סָאד ךיז טניפעג סע ּוװ ,;סיװ לָאז םלוע
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 ןעװעג סע זיא יוזַא

 נָא טייז ןייא ןופ ןבָאה סָאװ ,"ןטעקיּפ , טלעטשענסיוא ןטקנוּפ ענעדיש

 גנוטכא -- טייז רערעדנא רעד ןופ ןוא ,ןייג וצ ןיהּוװ םלוע םעד ןזיוועג

 ,שטייר א -- טסאגנ רענעטעבענמוא ןַא טשינ ךיז טזייוואב סע יצ ,ןבעגעג

 ןוא ןכייצ ןטדערענּפָא ןַא ןבענענ ןטייווצ םעד רענייא טָאה ?אפ םעד ןיא

 ּפָארא געוו-ןטייז א ךרוד ןענעז שארב ןטסיטרא יד טימ םלוע רעצנאנ רעד

 . ..ןטלאהאבסיוא טרָאד ךיז ןוא תוברוח יד ןיא

 ןוא "רעלטסניק, ענעקאבעג-יינ יד ןופ גנוציילפראפ רעד בילוצ

 -עג יד זא ,תורקפה אזא טינשַּכֶא םעד ףיוא טשרעהעג טָאה ,"סרעטאעט,

 ןנעו ןטכארטראפ וצ ןביוהעגנָא טסנרע ךיז ןבָאה ןזיירק עכעלטפאשלעז

 רעד ןענאטשטנַא רעבירעד ןזיא סע .טינשּפָא-רוטלוק ןטזָאלרָאװראפ םעד

 ךיז לָאז סָאװ ,ןַאנרֶָא ןַא ףליהניילא רעשידיי רעד ייב ןפאש וצ קנאדעג

 .ןעמענראפ סעזערּפמיא עלא יד טימ

 עלארטנעצ , יד ןרָאװעג ןפאשענ זיא 1940 רעבמעטּפעס בייהנָא

 ,ןרָאװעג טמיטשאב ןיב ךיא רעכלעוו ןופ שארב ,"עיסימָאק-סעזערּפמיא

 -יא ליצ א ראפ טלעטשעג ךיז טָאה "עיסימָאק-סעזערּפמיא עלארטנעצ , י
 ,ןעננוטלאטשנאראפ ןוא סעזערּפמיא עלא ןופ לָארטנַאק יד ןעמענוצרעב
 יד ןיא יצ ,ןלאקָאל עלא ןיא יצ ןדיי ךרוד טריפעגכרוד ןרעוו ןלעוו סָאװ

 ןוא ןשירעיצרעד-ךעלטפאשלעזעג סלא ייז ןצונוצסיוא ,ןטעטימַאקדזיוה

 -נורא ,ןעגנוטלאטשנאראפ יד ןופ אווינ םעד ןבייה ,רָאטקאפ-עדנאגאּפָארּפ

 ,ןטסיטרא עשידיי עלענָאיסעּפָארּפ עלא ןעלגילפ עריא לעטנוא ןעמענרעט

 ,יר עלא ןוא רעקיטימטיר ןוא רעקיפארג ,רעלאמי ,רעקיזומ ,ןרָאיטקא יו

 ךיוא ייברעד זיא סע ,ךאפ םעד ייב טעבראעג לענָאיסעּפַארּכ ןבָאה .סָאװ

 תמאב טָאה עגנוי יד ןופ רעצימע ביוא .סקּוװכָאנ ןראפ} ןרָאװעג טגרָאזעג

 -נעצ , רעד ךרוד רע ןיא ,טנעלאט ןכעלטינשכרוד טשינ א ןזיוועגסיורא

 "סיורא ןכעלטנעפע וצ ןרָאװעג טזָאלעגוצ "עיסימָאק- סעזערּפמיא רעלארט

 רענערָאװעגד רעלוּפָאּפ יוזא רעד טימ לאפ רעד ןעוועג זיא סע יו ,טירט

 םענופ רעטכָאט יד ,טדַאטשנזייא ַאשירַאמ ןירעגניז רעקירעיֿפ ָאטעג ןיא

 רעד טימ ;טדַאטשנזייא דוד טנעגיריד-רָאכ עגָאנַאניס ! ןוא רָאטיזָאּפמָאק

 -כָאט יד ,ָאנרַאמ .ַאקנעראפ ןירעגניז- רוטארָאלָאק רעכעלטינשכרודי טשינ

 -עיֿפ יד ;רעגניטכאמ --- ."דנָאלגעשּפ שַאנ, ןופ שזַאּפנָארטעמ םענופ רעט
 א ,ושדלעפ הנשוש ןירָאטיזָאּכמָאק ןוא ןיטסינַאיּפ עלַאנעמָאנעפ עקיר
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 א ןיילא ,רעטכיר-ושדלעפ לרעּפ ןופ רעטכַאט

 ;(םש ןב) ושדלעפ ר"ד ןֹופ ןוא ןיטסינַאיּכ

 ןירָאטַאטיצער עננוי עכעלטינשכרוד-טשינ יד

 -נעלַאט רעייז רעננוי רעד ;ףָאהרעטניה אשיראמ

 עגנוי יד ;ןַאמדירפ ןָאמָאלַאס רעלדיפ רעטריט

 -ור ןוא רעטנרעלעג שזעימישזַאק ; ןטסינאיּפ

 -רעטפא רַאנדע רעלדיפ עגנוי יד ;ַאריּפס דרַאש

 ןירעליּפשיוש עגנוי יד ;גרעבנייר .א ןֹוא םוג

 -נישטלאשט ,טדאטשרעבלאה ןירָאטַאטיצער ןוא

 רעד ךרוד זיא םעד רעסיוא .ערעדנא ןוא אקס ןאמלופ ןועמש

 א ןרָאװעגנ טמיטשאב עיסימָאק-סעזערּפמיא

 .רעטייוו -- םעד ןגעוו רעבָא .ןטנעלאט עגנוי ףיוא סרוקנָאק

 ,ָאטענ ןיא ןענופעג .ָאזלא ךיז ןבָאה סָאװו ,תוחוכ עשיטסיטרא עלא

 ,"עיסימָאק-סעזערּפמיא רעלארטנעצ , רעד ןיא ןרָאװעג טרירטסיגער ןענעז

 ןטערטוצפיוא טקיטכעראב ןענעז ייז זא ,סעיצאמיטיגעל ןעמוקאבסיורא

 טנָאקעג טשינ טָאה ,עיצאמיטינעל אזא טאהעג טשינ טָאה'ס רעוו .ךעלטנפע

 עכעלטנפע יד טימ .טעברא ןייק סעיצוטיטסניא ערעזדנוא ןיא ןעמוקאב

 -ָאמ א ןביאסיוא טזומעג רימ ןבָאה ָאֹד .רעגרע ןעוועג רעבָא זיא ןלאקָאל

 יד ןופ רעמיטננייא יד ףיוא קורד ןשילאר

 .ו"אא סרעטאעט ,ןלאקָאל ,רעזייהעפאק

 -נבָאה .ןעמוקעננָא זדנוא סע זיא טכייל טשינ

 -עלטפאשלעזעג עסיורג טנאה ןיא רעבָא קיד

 -ָאטעג רענייא רעדעי עכלעוו ןופ ,;טוטא עכ

 '- ןבָאה ,קיגנעהּפָא ןעוועג ןיא רעניווונייא

 -עזדנוא ןופ .טריסרָאפכרוד ךיוא סָאד רימ

 זיא סעיצוטיטסניא עכעלטפאשלעזעג ער

 "עג ןבָאה ריס ?ייוו ,טדערענּפָא ןיוש ךָאד

 .העּפשה עכעלסילשסיוא יד ייז ףיוא טאה

 רָאנ טשינ ןעוועג רעבָא זיא ליצ רעזדנוא

 ןופ ןסערעטניא עלענָאיסעּפָארּפ יד ןציש

 ךײטיוו ןאיראמ .ָאװינ רעייז ןבייה ךיוא רָאנ ,ןטסיטרַא

= 
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 ןעװעג סע זוא ייוזַא

 רעד ןיא זיולב .ןטרעצנַאק-רעטסומ טריזינאגרָא רימ ןבָאה קעווצ םעד וצ

 ןבָאה 1941 (ךעלסילשנייא) רעבמעטּפעס זיב 1940 רעבמעטּפעפ ןופ טייצ

 ,ןטרעצנַאק עשינָאפמיס 8 --- ייז ןופ ,סעזערּפמיא 1814 טריזינאגרָא רימ

 ייב טרירטסינער טאהעג ןיוש רימ ןבָאה 1941 רעבמעטּכעפ ןטס230 ןזיב

 .ןרָאיטקא 117 ןוא רעקיזומ 180 :ןטפיטרא עלענָאיסעּפָארּפ 207 זדנוא

 םיא ןיא ךיז ןבָאה ,ןרָאװעג טכאמראפ שיטעמרעה ןזיא ָאטעג סָאד ןעוו

 -ארג ,רעלאמ ,רעקימטיר ,ןרָאטיזָאּפמָאק ,רעקיזומ ,ןרָאיטקא 869 ןענופעג

 .ןרָאטּפלוקס ןוא רעקיפ

 -רָאפ ןענעז ,טרישזנארא ןבָאה רימ סָאװ ,ןטרעצנָאק עשינָאפמיס יד

 -נָאק ןטשרע םעד .קעטָאילביב רעשיטסיאַאדוי רעד ןֹופ ?אז ןיא ןעמוקעג

 רָאסעּפָארּפ --- עקידרעטייוו יד ;יקסנאמרופ םַאדַא טרישזיריד טָאה טרעצ

 רָאשזיריד רעטריטנעלאט רעגנוי רעד ןוא ךייטיונ ןַאירַאמ ,ןַאמלוּפ ןועמש

 .ןַאמרעמַאה קַאזיא

 -ּפעס ןיב טנדרָאעננייא ןבָאה רימ סָאװ ,סעזערּפמיא 1814 יד ןופ

 -ניילא רעשידיי רעד ןופ סעסאק יד ןיא ןסָאלפעננייא ןענעז ,1941 רעבמעט

 -עגנייא ןענעז סָאװ ,סעמוס יד קידנענעכער טשינ ,סעטָאלז 80,179 ףליה

 -םימותי ,"זָאט , ,"סָאטנעצ , ,ןטעטימָאקטּפיױה יד ןופ סעסַאק יד ןיא ןסָאלפ

 רעסיוא .ןשינעפרעדאב עלאיצַאס ענענייא ףיוא ןטַאנָארטַאּפ ןוא ןטלַאטשנַא

 -נענעכער טשינ ,ןעמוקאב רעקיזומ ןוא ןטסיטרא יד ןבָאה ,סעמוס עלא יד

 סָאװ ,סעטָאלז 32,800 ןופ עמוס א ,ןסולפנייא עטנַאמרעדנביוא יד קיד

 .ףליה עוויטקורטסנָאק עקידנטיידַאב סלא טנכייצאב דימת ןבָאה רימ

 א לָאמנייא ןיא סָאו ,רעטסעקרָא ןשינָאפמיס ןסיורג םעד רעסיוא

 ןסיורג םעניא (קיטנוז רעדָא תבש) סנגרָאמירפ ףיוא ןטערטעגפיוא ךָאוו

 ןטעטראווק-ךיירטש עקינייא טאהענ רימ ןבָאה ,"אנימעפ ,, לאז-רעטאעט

 -- ,רעסקָאב טנומניז ,יקסווָאקארק לאינד ,יקסוגריג השמ ,רעסעמ בקעי)

 -ירב ,ךייטיונ ןַאירַאמ --- רעטייווצ רעד ;טוַאהשיפ ףסוי .ּפָארּפ :ננוטייל

 -ןוא -- טעטראווק-ךיירטש רעטירד רעד ;ןתנ רעלצינש ,ןאמרעדעל רעד

 ָאטעג ןיא ןיא סע .(שזדָאל ןופ שטיװָאקרַאמ אנילאה ןופ גנוטייל רעד רעט

 גנוטייל רעד רעטנוא רעטסעקרָאיצילַאּפ רעד ןטערטענסיורא ךעלטנפע

 ןבירטראפ עיכעשט ןופ זיא סָאװ ,טעקאּפ ,רָאשזיריד ןשיכעשטי-שידיי ַא ןופ
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 וו ָא ק ר ו ט 4 ם ַא נָא י

 ןועמש ןופ גנוטייל רעד רעטנוא -- רעטעגנש ןוא ,עשראוו ןייק ןרָאװעג

 .קעשַאטַאק

 רעד רעטנוא "ריש , :ןרָאכ עקינייא ןעוועג ךיוא ןענעז ָאטעג ןיא =

 גנוטייל רעד רעטנוא רָאכ א ,(שזדָאל ןופ) סישיווייפ .י .פָארּפ ןופ גנוטייל

 ןופ גנוטייל רעד רעטנוא רָאכ-סקלָאפ א ,(שזדָאל ןופ) סקאז .י .םָארּפ ןופ

 ןייז ןופ גנוטייל רעד רעטנוא רָאכ-סקלָאפ רעטייווצ א ;ןײטשדַאלנ בקעי

 רעד רעטנוא רענייא :ןרָאכ-סרעלעווער 2 ;ןײטשדַאלג לארשי רעדורב

 .(ןילרעב) ןייטשטַאלנ קחצי -- רעטייווצ רעד ;ןייטשדאלנ בקעי ןופ גנוטייל

 רעשיליוּפ רעד ןיא) רעסָא אננַא ןופ ָאירט-ךעיורפ א ןעוועג ךיוא זיא סע

 ןוא סודרוג-ַאקסנימַאק .א ןופ גנוטייל רעד רעטנוא ןרָאכ-רעדניק ,(ךארּפש

 רעטנוא ןענאטשעג ,רעירפ יוװ ,זיא רָאכ-ענַאנאניס רעד .רַאלקש טנומגיז

 רעטסעקרָאלארעמאק ןראברעדנוו א .טאטשנזייא דוד ןֹופ גנוטייל רעד

 -- ןטירטפיוא יד .ןאמלוּפ ןועמש רָאסעּפָארּפ ןפאשעג טָאה ןַאמ 12 ןופ

 -עדרָאנייא ןגעלפ רימ סָאװ ,קעטָאילביב רעשיטסיאַאדוי רעד ןיא רעסיוא

 םעד ,רעגָאװש ןייז ןופ גנוניווו-טאווירּפ רעד ןיא ןעמוקענרָאפ ןענעז ,ןענ

 לעיצעּפס ראפ ,(18 אנשעל) יקנעלעיב .ָא רָאטקָאד רעוועשראוו ןטנאקאב

 סָאװ ,רעטאעט ןטענָאירַאמ א ןעוועג ךיוא זיא סע .טסענ ענעדאלעגנייא

 יד טרישזנארא טָאה ?רעטאעט סָאד .ָאווינ ןכיוה א ףיוא ןענאטשעג זיא

 .ןיוועל ןופ גנוריּפנָא רעד רעטנוא רעקיטסַאלּפ עּפורג רעשזדָאל

 -טיר ראפ ןלוש ןוא סעידוטס-טעלאב ייר א טאהענ ךיוא ןבָאה רימ

 ,רעזייר אטעינא ,אקצישורּכ אנעריא ךרוד טריפעגנָא ,קיטסאלּפ ןוא קימ

 .(שודָאל ןופ) שטיווָארעזייל ןוא ּפָאקנעצאּפש האל

 רעקיזומ ךיוא ןענעז ,ןלאקָאל ןיא ןעגננומענרעטנוא עלא יד ץוחא

 ןעוועג זיא סע .ףייה יד רעביא ןוא ןסאנ יד ףיוא ןטָארטעגפיוא רעגניז ןוא

 -רופ םַאדַא ןופ גנוטייל רעד רעטנוא רעטסעקרָא-ןסאנ רעטריסעצנַאק א

 "עג ןבָאה סע ווו ,ףייה ערעסערנ יד רעביא טליּפשענ ןבָאה ייז .יקסנאמ

 סע .ןטפעשעג עקידנצנעלג טכאמענ ןוא ןשטנעמ טנזיוט רָאּפ א וצ טניווװ

 ליּפשייב םוצ יוװ ,סרעטסעקרָא ערענעלק ערעדנא ןעננאנעגמורא ךיוא ןענעז

 ןוא ערעּפָא רעוועשראוו רעד ןופ טסילָאס) נרעבמַָארטש רעטלא רעד

 טסילָאס .וועג) ןאמצלָאה גיוודול יו סָאמ רעד ןופ ןטסילָאס ךיוא .ערעדנא

 דראנרעב רעלדיפ רעטנאקאב רעד ;(עינָאמרַאהליפ רעוועשראוו רעד ןופ
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 ןעװעג סע זיא יוזַא

 ןײז ,יסנעלעיב ײסװחא רך"ד ,רעטידעמ רעטעשראט רערעלוּפַאֿפ רעד
 לחר'רתסא ןופ רעטכַאט-רעטסעװש) יקגעלעיב ןאמלו8 אניל ,יורפ
 .סיצאג יד ךרוד טכארבעגסוא עלא -- ?לרעטכעט רעײז הא (יפסגימאק

 -ַאלקטשרע ערדענא ךיוא ;ןסַאנ ןוא ףייה רעביא ןעגנאגעג ןענעז ןָאסניוװעל
 -עג רעד ןענופעג ךיז טָאה סע עכלעוו ןשיװצ ,רעגניז ןֹוא רעקיזומ עקיס
 -וצ םולש ןוא ַארַאלק) ןרָאיטקַא ךיוא ;רעגנילטוד רעגניז-ןרעּפָא רעטלוש
 .ןעדאפדלָאגנ ןופ רעדיל ןעגננוזעג ןֹוא ףייה יד רעביא ןעגנאגעג ןענעז (רעק

 ןבָאה ,ָאטעג רעוועשראוו ןיא ןעגנוזעג ,רעדיל עטסרעלוּפָאּפ יד ֹוצ
 ןעגנוזעג ,רעײטנרָאק ןופ ןבירשעגנָא ,"ןייג ךיא לָאז ןיהוװ, :טרעהעג
 חחמש ןופ ןעגנוזעג ,(רעייטנרָאק ןופ) "השמ ,ךא ,השמ , ;ןאמרעדייז דוד ןופ
 ;ַאצישזָאנ יקסרָאנ ןופ ןעגנוזעג -- "ףךאז עליווו א זיא תועמ , ;לעטסָאפ
 סטָאה , ;טַאטשנזייא אשיראמ ןופ ןעגנוזעג -- "ינתבזע המל ,ילא ,ילא,
 רעלגומש רעניילק רעד, ,(ןוארב אנילואּפ ןופ) "רעצרעה עשידיי תונמחר
 "עג יכדרמ ןופ) ?ּבוז-לפָאטראק, ,(טרעװַאזאל אקירנעה ןופ) ?ָאטעג ןופ
 :ןפב אנַאיד ןופ ןעגנוזעג ,(קע ןתנ ר"ד ןופ) ?ייא ,ייא ,ייא, ןוא (קיטריב
 ןענעז ייז ןוא טּפאכעגפיוא ךיילג סאנ יד טָאה רעדיל עקיזָאד יד .דלעפנעמ
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 וו ָא ק ר ו ט סם ַא ; ַא וי

 רעד ייב :םוטעמוא ןעגנוזעג ייז טָאה ןעמ זא ,רעלוּפָאּפ יוזא ןרָאװעג

 -- רעטעּפש ךָאנ ןוא ,ןּפָאש יד ןיא --- רעטעּפש ,ףייח יד רעביא ,טעברא

 -ישראפ יד ףיוא רעגאל ןופ טריפעגנ זדנוא טָאה ןעמ ןעוו .ןרענאל יד ןיא

 ,"ייא ,ייא ,ייא  ןעננוזעג ,קידנרישראמ ,ןעמ טָאה ,רעצעלּפ-טעברא ענעד

 רעד ןיא ,טייז רעשירא רעד ףיוא ןעגנוזעג ךיוא ןעמ טָאה "ייא ,ייא ,ייא,

 .עיצַאטּפַאדַא רעשיליוּפ

 טשינ) סרעטאעט עלענָאיסעּפָארּפ עליבאטפ ס ןעוועג ןענעז ָאטעג ןיא = |

 רעד ןיא --- ייוצ :(רענטרעג עפַאק ןוא "סַאלַאּפ ידָאלעמ , קידנענעכער
 עטשרע סָאד .ךארוּפש רעשיליוּפ רעד ןיא --- יירד ןוא ךארּכש רעשידיי

 ,(1 ענלעשזד ףיוא רעטאעט-"ַאלַאקס , רעקילָאמא) "?ָאדַארָאדלע , רעטאעט

 -עננָא טָאה ,רעדניוו ריאמ ןוא אביר החמש ןֹופ עיצקעריד רעד רעטנוא

 עסיורג א עלא זדנוא ראפ ןעוועג זיא סָאד .1940 ףוס ןליּפש וצ ןביוה

 ,רעטאעט שידיי א ןפאש ןנעוו טדערענ טָאה ןעמ ןעוו לייוו ,עיצאסנעס

 .ןזָאלרעד טשינ וצרעד ןלעוו ןשטייד יד ;טרעפטנעעג ךיילנ ןעמ טָאה

 טנפעעג זיא רעטאעט סָאד .טקאפ רענעעשעג א ןעוועג סע זיא ךָאד ןוא
 ךיז טָאה ןעמ .ןעמָארטש וצ ןיחא ןביוהעגנָא טָאה םלוע רעד ןוא ןרָאוװעג

 ,עיכעצנַאק יד ןעמוקאב טָאה סָאװ ,ןָאזרעּפ יד זא ,ןעקשוש וצ ןביוהעגנָא

 .טדוי יורפ עסיוועג א ןעוועג ןזיא סָאד .ָאּפאטשענ רעד טימ טימ טעברא

 טימ טקַאטנָאק ןדעי ןטימענסיוא ןוא טיירדענקעווא ריא ןֹופ ךיז טָאה ןעמ

 "ודרערעטנוא רעד ןיא קיטעט ויטקַא ןעוועג זיא רעריא ןוז ןייא םגה ,ריא

 : ,ננוגעוואב רעש

 ןירעטעבראטימ ןייק יז זיא ,ןזיווענסיורא רעטעּפש ךיז טָאה סע יו

 ,"חחּפשמ , רעד ןיא דצ ןרעדנא ןַא טאהעג רָאנ ,ןעוועג טשינ ַאּפאטשעג ןֹופ

 םעד תעב ,טָאה עשראוו ןופ טנאדנעמַאק רעשירעטילימ רעשישטייד רעד

 -טנאקאב ןדנובעגנָא ןוא עשראוו ןיא טרינָאיצַאטס ךיוא גירקטלעוו ןטשרע

 ןשיווצ זיא'ס ןוא טדוי יורפ רענייש ,רעגנוי ךָאנ טלָאמעד רעד טימ טפאש

 -עטלע ןיוש טציא רעד .טפאשטניירפ עמיטניא ןַא ןרָאװעג טּפינקעגנָא ייז

 ,ןידניירפ עטלא ןייז ןסעגראפ טשינ טָאה טנאדנעמָאק רעשירעטילימ רער

 -ענכָאנ זיא ןוא ןרָאװעגנ טרעטלעראפ קראטש ךיוא טציא ןיוש זיא סָאװ

 ענעדישראפ ןעמוקאבסיורא םיא ןופ טָאה יז .תושקב עריא עלא ןעמוק

 -עג יד ייב טעבראענסיוא ריא ראפ רע טָאה ןרעדנא ןשיווצ ,סעיסעצנָאק
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 ןעװעג סע ז יא יוזַא

 .עשראוו ןיא רעטאעט ןשידיי ןטשרע ןפיוא עיסעצנָאק א ןצנאטסניא עקירעה

 סָאו ,סעמארדָאלעמ ןוא סעטערעּפָא ןליּפש וצ ןיוהעגנָא ןעמ טָאה טרָאד

 .נלָאפרעד-עסאק סיורג טאהעגנ ןבָאה

 נ"א ,58 אנשעל ףיוא ןרָאװעג טנפעעג זיא רעטאעט עטייווצ סָאד
 סָאװ ,לָאישטשָאק םעד רעביאנגעק ,רעטאעט ןייש ךעלרעה א ."אנימעפ,
 -ענ טביולרעד טשינ זיא רעבָא ,נירק ןראפ ןרָאװעג טקידנעראפ ךָאנ זיא
 וצ טזָאלרעד טשינ טָאה טכַאמ עכעלכריק יד תמחמ ,ןענעפע וצ ןרָאװ
 וצרעד ןוא רעטאעט א רעביאנגעק ןענעפע ןטימ עכריק יד "ןרינַאּפָארּפ ,
 ביל רעבָא ןבָאה ןשטייד יד .(ךָארכַאב) סָאבעלאב ןשידיי א ןופ -- ךָאנ
 עיסעצנָאק א ןבעגעגסיורא ייז ןבָאה ,סיעכהל ֹוצ ףיוא ץלא ןוט וצ טאהעג
 ןדלעפשריה טימ ןעמאזוצ טָאה סָאו ןבלעז םעד) "שטייר-סקלָאפ , א
 לאז ןקיטכערּב םעד ןיא טָאה ןעמ ןוא (?סאלאּפ-ידַאלעמ , םעד טריפעג
 -קעריד יד ,ךארּפש רעשיליוּפ רעד ןיא ןטערעּפָא ןֹוא סעיווער טריפעגפיוא
 -סקלאפ , םעד ,רענַאיסעצנָאק םעד רעסיוא ,ןענאטשאב זיא רעטאעט ןופ עיצ
 החמש :"ןצעּפס , סלא ,םיפתוש עליטש ייווצ ןוא ןדלעפשריה ןֹופ ,"שטייד
 ,(?ָאדארָאדלע , ןופ עדייב) רעדניוו ריאמ ןוא אביר

 רעד ןופ רעליּפשיוש עטנאקאב ןֹופ ןענאטשאב זיא לבמאפנא רעד
 -ראפ טזומעג ,ןצעזעג רעגרעבנרינ יד בילוצ ,ןבָאה סָאװ ,עניב רעשיליופ
 ,ןיירא ָאטעג ןיא רעבירא ןוא ןסאג עשירא יד ,רעטאעט עשיליוּפ סָאד ןזָאל
 -נַארוי ישזעי ןעמונעגרעביא טָאה גנוטייל עשירארעטיל-שירעלטסניק יד
 רָאשזיריד ןוא רָאטיזַָאּפמָאק רעטנאקאב רעד -- עשילאקיוומ יד ןוא טָאד
 -עג טָאה ישזער יד .יבסעוו ָאוויא -- ?עיווער עסיורג , רעשילױוּפ רעד ןופ
 םעניא ןטערטענפיוא .יקסנַאטס ווַאלסינַאטס ןֹוא שטיווָאנימ דנומדע טריפ
 -יק ףעזוי ,ַאקסװָארטסָא אנעלעה ,ערעדנא ןשיווצ ,ןענעז רעטאעט ןקיזָאד
 ןָאעל ,אקצישורּפ אנעריא ,ןַארג ארעיוו ,אקסנעשזדארג אינאפעטס ,יקסלוינ
 ךיוא ידכ .ערעדנא ןוא ָארנער טנומגיז ,יקצישזבערס שונאי ,יקסווָאטיר
 -אעט סָאד טכוזאב ךיוא ןבָאה סָאוו ,םידמושמ-טשינ יד ןלעטשוצנדירפוצ
 ןיימ ןטירטפיוא-טסאנ ףיוא ןדאלעגנייא עיווער רעדעי וצ ןעמ סָאה ,רעט
 ,ןירעגניז-רעדיל-סקלָאפ ָאטעג ןיא עטסרעלוּפָאּכ יד ,דלעפנעמולב ַאנַאיד יורפ

 -ּפאב א ןענופעג ךיז טָאה ,ענזאלעשז רעד ייב ,2 עיּפילאוואנ ףיוא
 -רעבירא טזומעג ָאטעג םעד ןריפנייא ןתעב טָאה סָאװ ,זיוה-טעבעג ןטסיט
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 װ ָא ק ר ו ט סם ַא נָא וי

 -יירפ ,רחוס-ןטכורפ רעפיורג א טָאה .טייז רעשירא רעד ףיוא ןרעוו ןגָארטענ

 טָאה רע ןכלעוו ,ץאלּפ ןייז ףיוא ןטסיטּפאב יד טימ טשיוטעג ךיז ,ןאמ

 םָאבעלאב רעד ןרָאװעג ןיילא ןוא טָאטש ןופ עירעפירעּפ רעד ןיא טאהעג

 רעלדנאס םייח רָאיטקא םעד .לדנטרעג םענייש ןטימ ,זיוה-ןטסיטּפאב םענופ

 -סעב רעד זיא טציא זא ,ןאמיירפ רחוס םעד ןגייצרעביא וצ ןעגנולעג ןיא

 םיא טאר רע ןוא ,?ָאדארָאדלע, -- ןמיס א ,רעטאעט שידיי "רחסמ ,, רעט

 ןלעטשניירא ,עניב א ןענעדרָאוצנייא ,רעטאעט שידיי א טרָאד ןכאמ וצ

 טימ, ןוא ןרָאיטקא ןרישזאננא טעוו'מ ,ןָאקלאב ןוא רעטראּפ ןפיוא ןלוטש

 "אב רעטּפָא ןא ןיילא ,ןאמיירפ רחוס-ןטכורפ רעד ."ןליּפש וצ ןבייהנָא ל?זמ

 טָאה ,דיל ןשידיי םענופ רעבָאהביל א ןוא רעטאעט"" ָאדַארָאדלע , ןופ רעכוז

 "רעד .רעטאעט ןופ טנָאמער םוצ ןעמונעג ךיז ןוא ןדעררעביא טזָאלעג ךיז

 -עגרעטנוא ,תוכלמ ייב "דצ , א טאהעג טָאה סָאװ ,רעכאמ א טָאה ?ייוו

 א ראפרעד ןעמוקאב טָאה רע .עיסעצנַאק א ןטעבראוצסיוא ךיז ןעמונ

 ,טקיטראפעגסיוא ןרָאװעג לייוורעד זיא רעטאעט סָאד ,טלענ עמוס עשפיה

 עּפורט א ןרָאװעג טרישזאגנא זיא'ס ,"?עזאזאדיינ , ןעמָאנ םעד ןעמוקאב

 -ערּפ יד .(עיווער א) גנוריפפיוא עטשרע יד ןרָאװעג טיירגעגוצ זיא'ס ןוא

 ץלא ךָאנ זיא עיסעצנָאק יד רעבָא ,ןרָאװעג טריסנַאנא ןיוש זיא ערעימ

 יד ןיא טּכאלקעגנָא טָאה ןעמ ,ןטלעוו ןסירעגנייא טָאה ןעמ .ןעוועג טשינ

 "גיד  ערעדנא ןוא עטָאּפאק עלעסָאי ,ךייווצנאג ,רעלעה ןוא ןָאק ןופ ןריט

 -אעט א ףױא ;רעפטנע ןקיבלעז םעד ןבעגעג ןבָאה עלא רעבָא ,"ןרָאטינ

 לפיוו סעיסעצנָאק ןעמוקאב ריא טנָאק ,ךארּפש רעשיליוּפ רעד ןיא רעט

 .ןסָאלשעגסױא זיא סָאד .טשינ -- רעטאעט שידיי ראפ רעבָא ,טליוו ריא

 טשינ טעװ יז ןוא טדוי יורפ יד רָאנ טָאה רעטאעט שידיי ףיוא עיסעצנָאק א

 ןעועג טנאקאב רעבָא זיא רעלדנאס םייח .ןינערוקנַאק ןייק וצ ןזָאלרעד

 ןוא ןאמסטפעשעג רערעסעב סלא ךָאנ רָאנ ,רָאיטקא רעטונ סלא רָאנ טשינ

 .?לעזַאזַא-יינ, םוצ עטפתוש םלא טדוי יורפ יד ןעיצוצוצ ןזיוואב טָאה רע

 ןיא .רעטאעט ןטייוצ ןראפ ךיוא עיסעצנָאק א ןעמוקאב עקאט יז טָאה

 קיזייא ;ןרָאװעג טרישזאגנא ,רעלדנאס החּפשמ רעד רעסיוא ,ןענעז רעטאעט

 -נענעכער טשינ) קידייל טיירדענמורא טציא זיב ךיז טָאה סָאװ ,גרעבמַאס

 -ענרעטנוא יד ףיוא טאהעגנ טָאה רע סָאװ ,ןטירטפיוא-עיצאטיצער יד קיד

 -מיא רעלארטנעצ רעד ךרוד ןרָאװעג טנדרָאעגנייא ןענעז סָאװ ,ןעגנומ
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 ייר א טרישזאגנא

 1 שטינז ?אכימ טימ , עניב רעשיליוּפ
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 .(לָאמ ייווצ וצ

 : אט טליּפשע ג ׂו בָאה סא וו , סרעטאעט יירד
 טד

 -- קיטנוז ןוא תבש) ךעלגע
 ןעוועג ָאטעג ןיא ,לזמ טימ ,ןיוש ןענעז .ַא"א (גרעבסליה לטָאמ ןופ רעט
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 וװ ָא ק ר ו ט 4 ם ַא נָא ו

 טנומגיז ,אקסנָארָאב ,מ ,אקסרעבָא .מ ,ָארגער טנומניז ,אקסלעשזָאק
 ,שטיװָאקשָאמ .י ,יקסנישטילג .מ ,שטיוװָאנאדנָאב .ש ,ָאגעבעש ,יקצנעשז

 "תרפא עלערימ , ןרָאװעג טלעטשעג זיא עסעיּכ עטשרע סלא .ַא"א ,ארַאק .ז
 יד) .אנווּוסינרעוו טליּפשענ טָאה ?עלערימ , .ךארּפש רעשיליוּפ רעד ןיא

 לעיצעּפס זיא "הרובד הנח, וצ ,(שזדָאל ןופ לעקניפשרעה ר"ד ןופ יורפ

 ;בילטָאג אנעלעה עסירטקא עשידיי עטנאקאב יד ןרָאװעג טרישזאגנא

 -- "?עיצמוחנ, ;(שזדָאל ןופ) שטיװָאקשַאמ .י טליּפשענ טָאה "ןומלש ,

 .ָארגער --- רעטעּפש ,שטינז לאכימ

 -טנא זיא 29 יקּפילאוואנ ףיוא ?רעטאעט-לארעמַאק , םעד רעביאנגעק

 ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא ,"וקרעטנעיפ אנ, רעטאעט טפניפ א ןענאטש
 ןופ ןניוצענסיורא טָאה ןעמ ןכלעוו ,שטינז לאכימ טימ שארב ,רוט רוטרַא

 - ' ,רעטאעט-"ינלארעמאק ,

 ןיא קידנעטש ןוא טרירעּפסָארּפ טונ ןבָאה סרעטאעט ףניפ עלא ידי

 .לופ ןעוועג ייז ןיא

 ?סרעטאעט עלא יד ןיא טליּפשעג ןעמ טָאה סאו

 עכעליירפ , ,"רעייפ עקּפיצ , ,"עלעדיפ סדוד , --- ?ָאדַארָאדלע ,

 עקרוא , ,"ןוגנ סניבר םעד, ,"הלכ ענירג יד , ,"הּפוח עצראווש , ,"םינתוחמ

 .ע"רא ."עיּפילָאװאנ ןופ עּפיצ , ,"םירישה ריש ,?קינלַאכַאנ

 -ריקסַאמ רעד , ,"הער השא ,"םיבננ ייווצ , ,"קוביד , -- ?לעזאזאדיינ ,

 ,"טַאררַאפ ןוא עביל ,"בננ עקטָאמ, ,"ןאטאלראש עקמולש ,, ,"רעט

 | ,?תימלוש ,

 רעשיליוּפ רעד ןיא) סעטערעּפָא ןוא סעיווער בור סָאד -- ?אנימעפ ,

 ןשינטלעהראפ עלאקָאל יד ףיוא טיובעג ןעוועג ןענעז סעיווער יד .(ךארּפש

 םענופ גנונעפערעד רעד וצ .סעריטאס עקיסייב רָאנ ןבענעג לָאמלייט ןוא

 אפאש , :ןעמָאנ ןרעטנוא עיווער א ןרָאװעגנ טלעטשענ ,לשמל ,זיא רעטאעט

 .וו"אא יײצילָאּפ יד ,ןרַאטינניד-ָאטעג יד ןענעז ןדלעהטּפיוה יד ּווװ ,"?ַארנ

 -נוא טכיירטש ןוא ןבעלדָאטעג םענופ רעדליב ייר א טרעדליש עיווער יד

 -רעד ,ןכיירגרעד טשינרַאג ןעמ ןָאק (ראבאכ) "ןרימשרעטנוא, ןָא זא ,רעט

 עטייווצ יד .טקידיילרעד ץלא טרעוו ,"רעטנוא טרימש , ןעמ ןעוו ,רעבָא ראפ

 ,דליב א -- ?עקרעלעה-ןָאק , ןסייהעג טָאה רעטאעט ןקיזָאד םעניא עיוועד

 -ַָאטעג רעד טימ ןרָאפ ןופ ןטייז עשינארט ןוא עשימָאק עלא טרעדליש סָאוװ
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 ןעװעג סע וזיא יווַא

 עטריקסיפנָאק יד ןוא יײװמַארט םעד ןטערטראפ טָאה סָאװ ,"עיצאמָאקַאל ,

 "עמריפ , רעד ךרוד טזָאלעגסיורא ,ןסובינמָא ןעווענ ןענעז סָאד .סעקשזָארד

 ערעייז ןופ ןעמָאנ םעד ןנָארטעג ייז ןבָאה ראפרעד ןוא רעלעה ןוא ןָאק

 -ענפיורא ,עדוב-קריצ א יוװ ןעזענסיוא טָאה סובינמֶא אזא .םיטַאבעלאב

 ןיא עסַארט יד .דרעפ 2 ןופ טּפעלשענ ,םרָאפטַאלּפ רעטיירב א ףיוא טצעז

 זיב -- עקסווָאבישזנ ,ענזאלעשז רעביא ,אנשעל-ענלַאס קע ןופ ןעוועג

 -םיוא טנָאקענ םומיסקַאמ טָאה סָאװ ,סֹובינמֶא םעניא ,עננעיש-עקסנאּב

 טָאה סע ןוא ןאמ 00 טּפוטשענניירא ךיז ןבָאה ,ןרישזַאסַאּפ 80 ןעמענ

 יד ןוא .גנירעה טימ לופ טּכָאטשעגנָא ,לסעפ א יו קורדנייא םעד טכאמעגנ

 ןעוועג רעווש טושּפ זיא'ס זא ,טלופרעביא דימת ןעוועג ןענעז ןסובינמָא

 -ענ רָאנ ןעמ טָאה ,רעמוז -- ךָאנ טסעומש רעװ ןוא ,ןּפאכ וצ םעטָא םעד

 סָאװ ,ןכורעג עמענעננאמוא ענעדישראפ יד ןופ ןרעוו טקיטשרעד טנָאק

 טשינ לָאמטּפָא ןעמ טָאה ןסאנ יד ףיוא זא .טשימענפיונוצ טרָאד ךיז ןבָאה

 טָאה סָאו ,חיר ןכעלקערש ןוא גנארדעג ןסיורג ןבילוצ ןיינכרוד טנַאקעג

 ןעוועג זיא סע םענעגננא יו ןלעטשרָאפ ךיז ןעמ ןָאק ,טנלָאפראפ זדנוא

 רעטכאמראפ ,רעטריליטנעוו טשינ ,רעטּפָאטשעננַא-לופ רעד ןיא ןציז וצ

 -עג עקידנעטש יד ןקָארשענּפָא טשינ ךיוא טָאה ןרישזאסאּפ יד ןוא .דיוב

 ןשטייד יד ךרוד ןרעוו טלעטשענּפָא "סובינמָא , רעד טעוו טָא-טָא זא ,ראפ

 רעקיזָאד רעד טימ עזייר יד .טעברא ףיוא ןרעוו טּפאכעג ןלעוו עלא ןוא

 לייוו ,עיווער רעד ןיא ןסירעגרעביא לָאמ עקינייא טרעוו ?עקרעלעהדןָאק ,

 .ןשטייד רָאֹּפ א ןעזרעד סנטייוורעד ןֹופ טָאה ןרישזַאסַאּכ יד ןֹופ רעצימע

 ןופ ןעננירּפשּפָארא ןלָאז ןרישזאסאּפ עלא זא ,ןעוועג נונעגנ ןיוש זיא סָאד

 סיורא דיי א טקעטש םורא עלייוו א ןיא .ןטלאהאבסיוא ךיז ןוא דיוב רעד

 ןעמ , :טנערפ ןוא םורא קיטכיזרַאפ ךיז טקוק ,ןנָאװ ןרעטנוא ןופ ּפָאק םעד

 ןעמ :טיידאב טָאה סָאװ ,ענארפ ָאטענ ןיא ערעלוּפָאּפ יד) "?ןיֹוש ןָאק

 ,רעפטנע ןוויטיזָאּפ א קידנעמוקאב .(?ןייג ןיוש ןָאק ןעמ ?טשינ ןיוש טּפאכ

 עקירעביא יד -- םיא ךָאנ ,סֹובינמֶא םעד רעטנוא ןופ סיורא רע טכירק

 ,ןרישזאסאּפ טימ "טּפָאטשעננָא , לופ רעדיוו טרעוו ןנָאוװ רעד .ןרישזַאסַאּפ

 -ַאילק עמירַא יד ןוא ,ןטלעש וצ ןוא ןנירק וצ ןָא רעדיוו ךיז טבייה ןעמ

 יו יוזא ,"?עקרעלעה-ןָאק, עקיטכעמ יד רעטייו ךעבענ ןּפעלש סעשט

 .ןעשעג טשינרָאגנ טלָאװ'ס
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 "םראש םעד ךרוד ןרָאװעג טסאפראפ בור'ס ןענעז סעיווער עלא יד

 .אוויא ךרוד ןבירשעגנָא ,קיזומ רעראברעדנּוװ טימ ,טָאדנארוי ישזעי ןקיניז

 .יבסעוו

 + 'אנימעפ , ןיא ןרָאװעג טריפענפיוא ןענעז סעטערעּפָא יד ןופ

 ןירעגניז רעטנכייצעגסיוא רעד טימ "ןיטשריפ-שאדראשט יד , ,?ַאצירַאמ ,

 .טריסישזער .שארב (ראוורעקוצ ר"ד ןופ יורפ יד) אקסווָארטסָא אנעלעה

 :טרָאד ןענעז ןסעיּפ עטסנרע ןֹופ .שטיווָאנימ דנומדע טָאה סעטערעּפָא יד

 ןיא ענוווסינרעוו טימ "ןאנוד ירעמ ןופ סעצָארּפ , ; ןרָאװעג טריפענפיוא

 -ולב אנאיד טימ ,"ערוטאמ , ןֹוא שטיווָאנימ .ע --- ישזער ;לָארטּפױה רעד

 רעקיזָאד רעד ןיא ,רימ ךרוד טריסישזער ,לָארטּפיוה רעד ןיא דלעפנעמ

 "רא יד טקילייטאב ,ָאטענ ןיא לָאמ ןטשרע םוצ ,ךיז טָאה גנולעטשרָאפ

 .אקסעלרָא םירמ -- עּפורט רענליוו .ווענ רעד ןופ ןיטסיט

 -ָאק ןוא סעמארד ןיולב טליּפשענ טָאה "ינלארעמאק רעטאעט , רעד

 -עג טלעטשענ קערַאמ יעשזדנַא ךרוד זיא "תרפא עלערימ , ךָאנ .סעידעמ

 -סטארייה , ןוא "8 זיב 4 ןופ ןָא טמענ ףָאהנרעב ר"ד , ,"קיזומ-ןסאנ , :ןרָאװ

 -עלַאב רענליוו; ןייז ןוא ?תונאד סנָאשַארוב , ,קעשטאלָאּפ ןֹופ "?אניפ

 ,סרָאדָאפ .ל ןעוועג זיא ןעננאגעגנ טרָאד זיא סָאוװ עסעיּפ עטצעל יד ."?סעב

 -ָאק ,רלעפנעמולב אנאיד טימ ,רימ ךרוד טריפישזער ,"לניּפש ןראפ שוק ,

 יד ןיא ווָאקרוט .י ןוא שטיווָאנאדנַאב .ש ,שטיװָארָאב ןאנעז ,אקסלעשז

 'עקידרעטייוו יד לייוו ,ננוריפפיוא עטצעל יד ןעוועג זיא סָאד ,ןלָארטּפיױה

 ןיא ןוא "קילג וצ געוו רעד , ;טריסנָאנַא ןעוועג ןיוש זיא סָאװ ,ערעימערּפ

 -וצ טנַאקעג טשינ ןיוש טָאה ,1942 ילוי ןטס22 ןפיוא ןרָאװענ טמיטשאב

 :עיצאדיווקיל יד ןביֹוהעגנָא ךיז טָאה גָאט םעד דָארנ ?ייוו ,ןעמוק דנאטש

 'םוצ געוו רעד ןעמוקעג זיא "קילנ םוצ נעו , םעד טאטשנא .ָאטענ םענופ

 .גנוטייל רעד רעטנוא ,"וקרעטנעיּפ אנ , ,רעטאעט עטפניפ סָאד ...טיוט

 .רעטאעט טסנוקניילק א ןעווענ זיא ,רוט .א ןופ

 ,סעדארטסע ענעדישראפ ןעוועג ןענעז סרעטאעט ףניפ יד רעסיוא

 עווָאדארנא רעד ףיוא ,סאנ עקסנאּפ ףיוא לאזדץנאט סנאמצייוו ןיא :יוװ

 -ישזנ ףיוא ,ענַאלנעצ ףיוא ,עננעיש קע עדראווט ףיוא ,18 אננעיש ףיוא ,פ

 .ַא"א ,89 יקוועלאנ ,7 ףָאהנעמַאז ,22 עקסווָאב
 יוַּפמ רעד ןיא טליּפשענ ןבָאה סָאװ ,ָאטענ ןיא סרעטאעט יד ביוא
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 ועװועג סע ז'יא יוזַא

 ןעמ ןָאק ,ָאווינ ןקירעהעג א ףיוא ןענאטשענ ךָאנ ןענעז ,ךארּפש רעשיל

 ,ךארּפש רעשידיי רעד ןיא סרעטאעט בור םעד ןנעוו ןנָאז טשינ רעדייל סָאד

 ,תוחוכ עטונ יד ףיוא טקוקעג טשינ ,ןבָאה סרעטאעט עקיזָאד יד

 ,ָאוינ םעד ןבייה וצ טימאב טשינ ךיז וליפא ,טנָאמראפ ןבָאה ייֵז סָאװ

 ןופ ןטקניטסניא עקיליב יד ףיוא טּפאלקענ ןוא ּפָארא-נראב ןעגנאגעג רָאנ

 -ענמורא טשינ עיסימָאק-סעזערּפמיא עלארטנעצ יד טָאה רעדייל .םלוע

 -נָאק עטאווירּפ ערעייז טאהענ ךיז ןבָאה סָאו ,סרעטאעט-ָאטעג יד ןעמונ

 -מיא רעד ןופ ןווּורּפ יד .טנאה רענעגייא ףיוא טעבראעג ןוא ןרענַאיסעצ

 -נליּפש-שידיי יד ןופ ןרָאטקעריד יד ףיוא ןייז וצ עיּפשמ עיסימָאק-סעזערּפ

 ייז קידננָאזוצ ,רַאוטרעּפער ןרעסעב ןופ ןסעיּפ ןלעטש וצ סרעטאעט עקיד

 ןענופענ טשינ ךיוא ןבָאה ,גנוריפפיוא רעשירארעטיל רעדעי ראפ סעימערּפ

 ןליפא טָאה "לעזאזאדיינ , ןופ עיצקעריד יד .שינעדנעטשראפ ןייק ייז ייב

 עקטָאמ , ,"קוביד , ,"רענראק,) ןסעיּפ ערעסעב עקינייא טריפעגפיוא ָאי

 -עֶנ ןטינשענוצ ןוא טעבראאב יוזא רעבָא ייז ןענעז ,("תימלוש , ,"בנג

 .ןעמענ טנָאקענ טשינ ייז ןעמ טָאה טסנרע זא ,ןרָאװ

 -ראק , סרעילָאמ טריפענפיוא נרעבמאס קיזייא טָאה "?עזאזא , ןיא

 דיי ןייק ןעוועג טשינ זיא רעכלעוו ,רבחמ רעד זא ,ךיז טייטשראפ ."רעג

 טריפענפיוא ,ץעזענ ןשישטייד ןטיול ,"טכער , ןייק טאהענ טשינ טָאה ןוא

 -עגנָא טשינ ןעמארנָארּפ יד ןיא ןוא שיפא ןפיוא זיא ,ןדיי ךרוד ןרעוו וצ

 םעד ןרעילָאמ טאטשנא ןבענעגנָא רבחמ סלא טָאה ןעמ .,ןרָאװעג ןבענ

 -אעט ןופ טינשּפָא ןפיוא תויה .ןרָאהנייא .א ,"ןגראק , םענופ רעצעזרעביא

 יז א טניילעג טשינ ןשטייד יד ןבָאה ָאטענ ןיא ןעגנולייווראפ ןוא רעט

 ,רָאלק ןיא סע ,ןעלנומשכרוד ןכאז עכלעזא טנַאקענ ןעמ טָאה ,טכא ליפ

 ןייא טשינ טלָאװ ,ָאטענ ןיא לָארטנָאק א טריפעגכרוד ןטלָאװ ייז ןעוו זא

 -עג טצעזעננייא טלָאװ שטנעמ ןייא טשינ ןוא ןרָאװעג טכאמראפ ?אקָאל

 טליּפשענּפָא עקאט ןעמ טָאה .ןצעזענ-ןדיי-יטנא יד ןטיהּפָא טשינ ראפ ןרָאװ

 .לזמ טימ

 -רעד ךיז המחלמ רעד ראפ ךיוא ןעמ טנעלפ רעטאעט ןשידיי ןיא

 יד עמעיטנאט ןייק ןלָאצ קידנלעוו טשינ .ןקירט עכלעזא ףיוא טפָא ןביול

 ןיא ןוא שיפא ןפיוא טלעטשענפיורא ךאפנייא ץנאנ ןעמ טָאה ,םירבחמ

 -ענ ןוטעג רעבָא סָאד זיא ָאטעג ןיא .ןעמָאנ ןרעדנא ןא ןעמארגָארּפ יד
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 ןסעיּפ ןריפפיוא טלָאװעג טָאה ןעמ ביוא ,םימעט ערעדנא רָאנ בילוצ ןרָאװ

 עכלעזא ןופ ןרינניזער וצ ןצנאגניא טאטשנא .םירבחמ עשידיי טשינ ןופ

 םעד ןבעגפיוא ןוא ןגייוושראפ םירבחמ יד טזומעג ןעמ טָאה ,ןעננוריפפיוא

 .רעטעבראאב רעדָא רעצעזרעביא

 -םייג , א ןריפכרוד טזומעג טָאה עיסימָאק-סעזערּפמיא עלארטנעצ יד
 עזערּפמיא עשירארעטיל א ךָאו עדעי טנדרָאעננייא ןוא עיּפַארעט עקיט

 ."קעטָאילביב רעשיטסיאַאדוי , רעד ןֹופ ?אז ןיא ךיז ייב

 "ָאדארָאדלע , רעטאעט ןיא ןרָאװעג טכאמעג זיא וונרּפ רענעגנולעג א

 ןטבאנאב םעד ךרוד .1940 ינויייַאמ ןיא (רעטצעל רעד ןוא רעטשרע רעד)

 סנירבָאק .ל ןרָאװעג טריפענפיוא טרָאד זיא דניקסיוו סקַאמ רעסישזער

 (רעטסעקרָא ןטימ טריפעגנָא ןיילא ןוא) ןבירשעג טָאה קיזומ ."גנויספרָאד

 יד .ןַאמרעביל .א --- (עלענינירא רעייז) סעיצארָאקעד יד ;סקאז .י .ּפָארּפ

 -סיוו .ָאטעג רעוועשראוו ןיא שינעעשעג א ןעוועג ןיא גנוריפפיוא עקיזָאד

 יד טליּכשעג טציא ןיב טָאה סָאװ ,לבמאסנא ןקיבלעז םענופ טָאה דניק

 ,עּפיקע עטפאהרעטסומ א ןפאשעג ,"תולכ ענירג, ןוא "סרעייפ עקּפיצ ,

 ,לָאר ןייז ןיא טצנאלנענסיורא טָאה רָאיטקא רענייא רעדעי רעכלעוו ןופ

 א טקורעגסיורא ןאלּפ ןטשרע ןפיוא ךיז טָאה עסעיּפ רעקיזָאד רעד ןיא

 םענופ ןוז רעד) ןאמרעדייז ירַאה רָאיטקא רעטריטנעלאט רָאנ זיב ,רעגנוי

 -סיוא ךיז טָאה סָאװ ,(רענרעל הנח ןוא ןאמרעדייז דוד לרָאּפ-ןטסיטרא

 ןרָאיטקא עקירעביא עלא ךיוא ,"עליוב לקנעי , לָארטּכױה רעד ןיא טנכייצעג

 ,ןירב סקאמ ,ןייטשנרָא ףסוי ,ןַאטַאנ אדיא ,ץרוק םהרבא ,?עקאפ ַארָאד)

 חמלש ,ןעזָאר החמש ,רעדעפקַאטש אווע ,רעדניוו ריאמ ,רענטוק המלש

 טליפעג ןעמ טָאה עלא ייז רעביא ןוא ,טקעלּפטנא יינ יװ ךיז ןבָאה (ןָאק

 ןעוועג ןיא סָאד .דניקסיוו סקַאמ ןטריטנעלאט ןופ טנאה עלערוטלוק יד

 רעטאעט ןופ גנוריפפיוא עטצעל יד -- ללכב יװ ,גנוריפפיוא עטצעל ןייז

 ,?ָאדַארָאדלע

 טלעטשענּפָא ָאטענ רעוועשראוו ןיא זיא 1941 רעבָאטקָא שדוח ןיא

 סָאד .ירטקעלע ןוא זאנ ןופ סולפוצ רעד ןסאנ טייחרעמ רעד ןיא ןרָאװעג

 עלא ןוא רעזייהעפאק ,סרעטאעט יד ףיוא ןגָאלשענּפָא ?כ םדוק .ךיז טָאה

 ןטייקירעווש עקיזָאד יד ךיוא טָאה ןעמ רעבָא .ןעגנוטלאטשנַארַאפ-טנוװַא

 ,טכיל-סקאוו עטושּכ ןוא ןּפמָאל-דיברַאק ,ןּפמָאל-טפאנ ייב .ןעוועג רבוג
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 זעװעג סע זיא יווַא

 {ָאק ןעמ ביוא-- עלאמרָאנ יד טריפעג רעטייוו ןלאקָאל יד ןיא ןעמ טָאה

 ןשירטקעלע ןופ ןלעפ סָאד טָאה םלוע םעד .טעברא ---ןקירדסיוא יוזא ךיז

 -אב ןקידרעטייוו םענופ ןטלאהענקירוצ טשינ ןוא ןקָארשענּפָא טשינ טכיל

 ןעמוקענוצ וליפא ךָאנ ןענעז סע .,ןלאקָאל-סגנולייווראפ עכעלטנעפע יד ןכוז

 רעזייהעפאק יד ןיא ביוא .ןטירטפיוא עשיטסיטרא טימ ןלאקָאל עיינ ראּפ א

 --- טרעקראפ ,ןטירטפיוא יד ֹוצ העינמ ןייק ןעוועג טשינ טכיל סָאד ךָאנ זיא

 זיא --- ,ננומיטש עמיטניא טכארבעגניירא ךָאנ טָאה טכיל עטפמעדעג סָאד

 ,לשמל ,"ַאנימעפ , ןיא .עפָארטסַאטַאק א שממ ןעוועג סרעטאעט יד ראפ סע

 ןוא םישזד , עידעמָאק עשילאקיזומ יד ןעגננאגעג טייצ רעד וצ זיא סע ווו

 יד ןיא ןוא ןּפמָאל-ץילב ריפ עניב רעד רעביא ןעגנַאהעג ןבָאה ,"לישזד

 ןעמ זא ,קורדנייא םעד טאהעגנ טָאה ןעמ .,ןּפמָאל-דיבראק ייווצ --- ןטייז

 רעשילוּפ רעד ףיוא ?טעטש ןפרַאװראפ ןיילק א ןיא ץענרע ךיז טניפעג

 -ענוצ ךָאנ זיא וצרעד .עדנאמָאק-רעשעלרעייפ א ןופ לאז ןיא ,ץניווָארּפ

 וצ ןעועג ךעלנעמ טשינ זיא סע .רעטאעט ןיא טלעק עסיורג יד ןעמוק

 ןשירטקעלע ןופ ?גנאמ ןבילוצ לייוו ,לאז-"אנימעפ , ןקיזיר םעד ןצייהרעד

 טָאה ןרָאטַאמ יד .קיטעט טשינ ןעוועג גנוצייחאב-לארטנעצ יד זיא ,טכיל

 ,ןייז רעשמ ןיוש ךיז ןעמ ןָאק םעד ןופ .גנאג ןיא ןזָאל טנַאקעג טשינ ןעמ
 -רָאפ אזא תעב רעטאעט ןיא ןציז וצ ןעוועג זיא סע ןגינעגראפ אראפ סָאװ
 -אעט ןיא ךעלעווייא ענרעזייא טלעטשעגניירא וליפא טָאה ןעמ .גנולעטש
 ןופ גנעל ןוא טיירב רעד רעביא ןניוצעג ךיז ןבָאה ןרער עננאל ןוא רעט
 םעד ןעמעראוורעד וצ ןעוועג דנאטשמיא טשינ זיא סָאד ךיוא רעכָא ,לאז
 ,!ניב רעד ףיוא טריטלָאקעדסיױא ,סעסירטקא ,ןרָאיטקא יד ."דלאוו ןטלאק,
 .טלעק ראפ טרעטיצעג םוקילבוּפ ןטימ ןוא רעטסעקרָא ןטימ ןעמאזוצ ןבָאה

 ןרָאװעג טליּפשעג זיא סע ּוװ ,"ינלארעמאק , ,רעטאעט ןסייווצ ןיא
 -מאל ןרעטנוא רצוא רעד , עידעמָאק עשילאקיזומ א טייצ רעקיבלעז רעד וצ
 ךיוא ןעמ טָאה ,("קיזומ-ןסאג , עידעמָאק יד טסייה לאנינירא ןיא) "ןרעט
 טע ּוװ ,רעטאעטד"ַאדַארָאדלע , ןשידיי ןיא ,ןּפמָאל-דיברַאק ייב טליּפבשעג
 רעקוצ אנינער טימ "הלכ ענירג יד, ןרָאװעג טליּפשעג טייצ רענעי וצ זיא
 וצ .טכיל שירטקעלע ןייק ןעוועג טשינ ךיוא זיא ,טסילאבמיצ לראק ןוא
 סע וװ ,72 עיּפילַאװאנ ףיוא ?לעזַאזַא יינ, טרעהעג ןבָאה ןעמאנסיוא יד
 .סאנ עקסרַאמיר ףיוא "סאלאּפ ידָאלעמ , ןוא טכיל שירטקעלע ןעוועג זיא
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 ןבָאה סָאװ ,ןסאג עטלייוורעדסיוא יד וצ טרעהעגנ ןנָאה ןסאג עדייב יד

 .טכיל שירטקעלע טאהעג ךָאנ

 סרעטאעט יד ןיא ןייג "עמענעגנא , סָאד וצ ךָאנ טמוק טציא ןוא

 ןעוועג ןיוש זיא רענייזא 8 ראפ ,ןלאקָאל-סגנולייווראפ ערעדנא יד ןיא ןוא

 ,ןייגוצכרוד ןעוועג ךעלגעממוא ייז זיא סע ןוא ןסאנ יד ףיוא רעטסניפ

 םשינ ןיא טכיל ןייק תויח .ןטייווצ ןָא רענייא ךיז קידנסיוטשנא טשינ

 ךיז טָאה גיוא סָאד ןוא רעטסניפ-קָאטש ןעוועג ןסאג יד ףיוא זיא ,ןעוועג

 "נָאשז טזומעג ןבָאה סיפ יד ןוא טייקרעטסניפ רעד וצ ןעניוווענוצ טזומעג

 "יירפ , א ןעניפעג וצ ,ןסאג יד ףיוא רעקראפ ןקידלאוועג ןבילוצ ,ידכ ,ןרילג

 ?ןרילוגער , טזומעג רדסכ ןבָאה טנעה יד ;ןסופ א ןלעטשוצקעווא ווו ,טרָא

 טשינ ריד ּיוא לָאז רע ,ןקידנעייגייבראפ א ןטלאהנייא :ננונעוואב-ןסאנ יד

 .ןוט וצ סיוטש א טשינ םיא ידכ ,ןטייווצ ןופ ךיז ןקורּפָא רעדָא ,ןלאפפיורא

 ,לּפמעלנשאט שירטקעלע ןא ןוטעג לקניפ א טָאה טייצ וצ טייצ ןופ

 סָאװ ,(גנולעקנוטראפ-המחלמ רעד בילוצ) ריּפאּפ יולב טימ .טלעטשראפ

 "ראפ ןעוועג ןזיא סָאד ךיוא רעבָא .רעייגכרוד ןראפ געוו א טכוזעג טָאה |

 ןרָאװעג טריקסיּפנָאק בור'ס ןענעז ךעלּפמעל יד םורָאװ ,ךאפעג טימ ןדנוב

 ,ענירג ,עטיור ענעדישראפ ךָאנ טלקניפעג ןבָאה סע .ייצילַאּפ רעד ךרוד

 "וש יד ןיא סדוד ןגמ ןוא ןטפירשפיוא ענעטכיולאב עלענ ןוא עיולב

 א ןיא לאקאל םענעבענעגנ םעניא ןזא ,ןזיוועגנָא ןבָאה סָאװ ,רעטסנעפ

 סלא טנידעג טָאה סָאד .וו"אא טפעשענדזייּפש רעדָא ,לאינָאלַאק א ,עפאק

 ןרָאװעג טכאמעג זיא סָאד .םידדצ עטריסערעטניאראפ יד ראפ רעזייוונעוו

 רעדָא טלעטשראפ ןענעז ןריט ןוא רעטסנעפיוש עלא זא ,ןפוא םעד ףיוא

 "סיוא ןעוועג זיא'ס ןכלעוו ףיוא ,ריּכאּפ ץראווש טימ ןרָאװעג ןעגנָאהראפ

 ;?לייו א ףיוא ּפֶא טערט ,טיורב טסכוז, ;?ָאקסערגענ עפאק , :ןטינשעג

 סעקטסַאשט עטסעב יד, ;"טפעשענ-עירעטנַאלַאג , ;?טלַאטשנַא-ריזירפ,

 "אב וצ .ג"דא ."ןיירא םוק --- ןליוז ןָא ןיינ טשינ טסליוװ , "!ָאד וטסנירקי

 -קעװא קינייװעניא ןופ ןעוועג גונעג זיא ,ןטפירשפיוא עקיזָאד יד ןטכיול

 ןעמ .ןטפירשפיוא יד טכאמעג רעפעילער טָאה סָאװ ,?טכיל ןייא ןלעטשוצ

 וצ וצ לענש ךיז ןעניווװעג ןדיי .טניווועגוצ לענש ךיוא םעד וצ ךיז טָאה

 -פיורא ןענעז סָאװ ,"סעשקיר , יד וצ טניווװענוצ וליפא ךיז טָאה ןעמ .םעלא
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 ןעװעג סע וזיא יוזַא

 -עגרעביא ךיז ןבָאה רעדָא ,שינרעטסניפ רעד תעב ,ןשטנעמ ףיוא ןרָאפעג

 ... ןרישזַאסַאּפ יד קידנרעדיילשסיורא ,טרעק

 םורָאװ ,רעלוּפָאּפ ןעוועג עניכ ןיא רָאנ טשינ ןענעז "סעשקיר, יד

 טושּפ ןוא לקיטרא ראבגנאג א ןעוועג ךיוא ייז ןענעז ָאטעג ןיא זדנוא ייב

 -יווקער ןענעז ,רעלעה ןוא ןָאק ייב רעסיוא ,דרעפ עלא ,טייקידנעווטיונ א

 ןייק ןעוועג טשינ ,סעקשָארד ןייק ןעוועג טשינ .ָאטעג ןיא ןרָאװענ טריז

 ,ןטמיטשאב א טימ רעבָא ,ןעוועג ָאי וליפא זיא יַאװמַארט ןייא .ןעיַאומארט

 רעביא טריפעג טָאה ןוא סאגנזייא זיב ווָאנַארומ ןופ) סרוק ןטצענערגאב

 ןיב ענואלעשז ,עיּפילַאװאנ ,עשטָאמס ,עשנעג ,ףָאהנעמאז ,עקסווָאנארומ

 .עקסווָאבישזנ

 -נגנוי א ןופ טמאטש "סעשקיר , יד גנאנ ןיא ןזָאל ןופ ?אפנייא רעד

 -םיורא ,דָאר א ךָאנ טפיוקעגוצ רע טָאה ,רעוָאר א טאהעג טָאה סָאװ ,ןאמ

 ןרָאפעגסיורא טימרעד ןוא ןרישזאסאּפ 2 ראפ סעזעג א ייז ףיוא טצעזעג

 -ראפ א ןרָאװעג זיא'ס ןוא ,ערעדנא ןוטעגכָאנ ןבָאה םיא ,ןיירא סאנ ןיא

 רעד וצ ןעגנאנרעד טייצ רעד טימ ןענעז סָאװ ,"סעשקיר , יד ןופ גנוציילפ

 ןעזעגסיוא ןבָאה ייז ןוא ןסעזענ עכייוו ,טנאנעלע :עיצקעפרעּפ רעטסערג

 ןעמ זא ,טייוו יוזא ןעגנאנרעד זיא טייקשירעדניפרעד יד .שיטעטסע רעייז

 רעצעלּפ עטלּפָאט טימ "סעשקיר, טימ סאג ןיא טזָאלענסיױרא ךיז טָאה

 ןיוש ןענעז "סעשקיר, יד זא ,ךיז טייטשראפ .ןרישזאסאּכ 6 ןוא 4 ףיוא

 עיינ א ןדיי ייב ןרָאװעג זיא סע .ןטסירעװָאר ייווצ ךרוד ןרָאװענ טריפעג

 -עצ "החמש, יד רעבָא ןעמ טָאה ,"שזַאישקיר , א ;ךאפ יינ ןוא הסנרּפ

 נענּפָארא עשקיר רעקידנרָאפכרוד רעדעי ייב ןבָאה ןשטייד יד ; טרעטש

 ךיז טאהעג ארומ ןבָאה "סעשזאישקיר, יד ןוא (סענָאפָא) סעמוג יד ןעמ

 יד ןוא טקיאורַאב רעדיוו דלאב רעבָא ךיז טָאה'פ .סאג ןיא ןזייוואב וצ

 סָאװ ,טעכרא ערעווש רעייז טריפעג רעטייוו ךיז ןבָאה "סעשזאישקיר,

 .הסנרּפ ןייש ןבענענ רעבָא ייז טָאה

 -מםיא עשיטסיטרא ןוא ןעגנוריפפיוא-רעטאעט עלא קידנענעכער טשינ

 -נַארַאפ עקידבוט-םוי ענעפורעג יוזא ,עלעיצעּפפ טאהעג רימ ןבָאה ,סעזערּפ

 -רא ייר א .סמואעליבוי הרדס א ןביוהעגנָא ךיז טָאה סע .ןעננוטלַאטש

 טלאפ רָאי םעד ןיא דָארג זא ,טנַאמרעד ךיז ןבָאה סָאירַאסערּפמיא ,ןטסיט

 -עג גנאל טשינ .לבוי -רעטאעט רעקירעיפפ יצ ,רעקירעיפ0 רעייז סיוא
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 + ןוא שיפא ןַא טזאלעגסיורא ,"טַאנָארטַאּפ, א ןפאשעג ןעמ טָאה ,טכארט

 סמואעליבוי יירד-ייוצ עטשרע יד ןעוו .ןטעליב ןפיוקראפ וצ ןביוהעגנָא

 ,"סרעשזדענעמ , ןענופעג דלאב ךיז ןבָאה ,גלָאפרעד סיורג טימ ךרוד ןענעז

 -ּפֶא ןוא סעטָאלז 1,000 ןופ םוכס א ןרָאליבוי יד טריטנאראנ ןבָאה סָאװ

 טָאה לאפ םעד ןיא זא ,ךיז טייטשראפ .םואעליבוי םעד ייז ייב טפיוקעג

 זא ,רָאלק ."סעקרַאמ , טימ ןטסיטרא ייב סמואעליבוי טפיוקעג רָאנ ןעמ

 רעטשרע רעד ןיא-- ןעוועגנ זיא ןעננורעייפ-לבוי עלא יד ןופ ץנעטניא יד

 -נידאב יד טשינ ,טייצ יד טשינ לייוו .ןדליג רָאּפ א ןענידראפ וצ ---ייר

 ראפ ןעוועג ןענעז ,ָאטענ ןיא טבעלעג ןבָאה ןדיי עכלעוו ןיא ,ןעגנוג

 | | ..."תוחמש ,
 ?ןנרָאמירפ , סלא ןרָאװעג טנדרָאעגנייא ןענעז סמואעליבוי בור סָאד

 "טרעייפענ , טָאה רעטשרע סלא ."סאלאּפיידַאלעמ , לאז-ָאטעג ןסיורנ ןיא

 בייל עניב רעשידיי רעד ןֹופ ןארעטעוו רעד לבוי-רעטאעט ןקירעי40 ןייז

 טָאה ךָאנרעד .ןברָאטשעגנ רע זיא םואעליבוי ןכָאנ םישדח רָאּפ א .רעניוו

 -- רעדניוו ריאמ רָאיטקא ןוא ָאירַאסערּפמיא רעד -- לבוי ןייז טאהעג

 ;לבוי ןקירעיפ0 ןייז -- גרעבמאס קיזייא -- ןאד ;רעטאעט םייב רָאי 8

 -30 ןייז -- ןירב סקאמ ;לבוי ןקירעיקֿפ --- ָאטַאלּפ ידַאקרַא רעקיזומ רעד

 ןייז --- יקסריבלאב ,י ;רעטאעט רָאי 28 --- ןיוועל הנח ;לבוי-עניב ןקירעי

 ןקירעיפ0 -- יקסנאמרופ םַאדַא רָאשזיריד רעד ;לבוי-רעטאעט ןקירעילפ

 ייוצ ןעוועג ךיוא ןענעז'ס .לבוי-עניב ןקירעיקפ -- לעטפָאּפ החמש ;לבוי

 "אדַארָאדלע  סָאװ ,"רעטאעט שידיי רָאי 1, :סמואעליבוי עלענינירַא

 סָאװ ,רעדיל-ָאטעג רָאי ןייא ןענניז ןופ "םואעליבוי, א ןוא טרעייפענ טָאה

 -ייפ-?בוי, ןופ רעיסנַארעפנָאק רעד .טרעייפעג טָאה דלעפנעמולב אנאיד

 םעד ןופ דוס םעד םלוע ןראפ טקעלּפטנא טָאה ,האזמ יכדרמ ,"גנורע

 -ענ טָאה דלעפנעמולב ַאנַאיד יו רָאי א דארג ןרָאװעג זיא סע -- "לבו,

 ...ריל עטשרע סָאד ןעגנוז

 ,ןטסיטרא יד טאהעג ךיז טייטשראפ ןבָאה גלָאפרעד ןטסערג םעד

 -ַארטַאּפ , יד זא ,ךָאנ טסעומש רעוו ןוא ,"ןענָארטַאּפ , טאהעג ןבָאה סָאװ

 רעקיטסייג ןוא רעדנירג רעד :יוװ ,ערעדנא ןייק טשינ ןעוועג ןענעז ?ןענ

 ,רעלעה ןוא ןָאק עטמירַאב יד ;ךייווצנאג םהרבא "7015, םענופ רעטָאפ

 -ָאּפסגנוכאוורעביא ס5ט18, םעד ןופ טנאדנעמָאק ,דלעפנרעטש רעדָא
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 שתטטמםצ ?ה|ה06 6 החי -2 0 סאלאפ ידאלפמ

 א 908010 חס 6 ףזטסחוס 194/ ז. 6 0001. 125 קסטס}

 אוזעוו ?םההאשה !טסווטט7סאד
 208א0ותו15! םוטפחוהזאוו טוטטוסהווצ 02/6וח6/ ?עטסשצאוו|

 טו 3 יא יד

 ווא אן:
 א10ז8 טעאטחפ ח2162326 קוספסחאו, קסזוַצ שפאס זסײזוטפזש

 טָאט ,לעפנעמולב אנאיד ןופ טרעצנַאק סואעליבוי םעד ןגעװ שיפא

 ָאטעג ןיא 1941 רעבמעפעד 136 סםעד ןעצמוטעגרָאפ ויא

 ןפמאק עליטש ןענאטשטנא עטנָאמרעדנביױא יד ןשיווצ ןענעז בנא .?ייציל

 ארומ ןטייוצ ןראפ רענייא ,דָאירעּפ םעד ןיא ,ךָאנ טָאה ענעפָא ףיוא)

 ,טַאנָארטַאּפ סכייווצנאג רעטנוא ןעמוקעגרָאפ זיא ?בוי א ןעוו ,(טאהעג

 ,טסיטרא ןטייווצ א ןופ לבוי א ןכאמ טזומענ דלאב רעלעה ןוא ןָאק ןבָאה

 ןַא ןייטשאב ןענָאק רעלעה ןוא ןָאק ,ןטסנידראפ ענייז ןופ קיגנעהּפָאמוא

 ,ןשיפא עקיזיר ןזָאלסיורא ןנעלפ ייז .ןכאמ וצ טמיראב ןיילא ?טסיטרא,

 טייטשראפ ,ןענעז ןעמענ ענענייא ערעייז) ?טַאנָארטַאּפ , רעייז רעטנוא זא

 טקנוּפ ,שיפא ןפיוא תויתוא-חנבל-שודיק טימ ןרָאװעג טלעטשעגקעווא ,ךיז

 טלדנאהעג ךיז טלָאװ סע יו ןוא ?ןראטס , עטסערג יד ןעוועג ןטלָאװ ייז יו

 ,. 96 + רעד טרעייפעג גָאט םעד ןוא םעד טרעוו (...בוט-םוי א סרעייז ןיא

 ףיוקראפ-ןטעליב רעד ......טסיטרא ןלופטסנידראפ ןופ לבֹוי רעקירעי

 ןָאק ןופ באטש רעד זא ,ןעוועג נונעג םורָאװ ,טרעכיזעג ןעוועג ןיוש זיא

 ,רָאלק ,רעטרעכיזעג א ןיא גלָאפרעד רעד ןוא ןוט קניוו א לָאז רעלעה ןוא

 ענייז טיפ באטש סכייווצנאנ ןופ טריטָאקיִאב טרעוו םואעליבוי אזא זא
 .רעגנעהנָא

 ןיא םיפתוש ענעזעוועג עלא וװ ,ןעמאנסיוא ןעוועג רעבָא ןענעז סע

 ןעמוקפיונוצ ךיז ןוא "עמאטש , ןכאמ ןלָאז םיאנוש ענעסיבראפ עקיטציא

 ףיוא ןלעטשוצּכָא ךיז יאדכ זיא סע .ךאד ןייא רעטנוא ,החמש ןייא ףיוא
 הנח ןיטסיטרא רעד ןֹופ לבוי רעד ןעוועג זיא סָאד .עזערּפמיא אזא רענייא
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 ריא ןיא ןרָאװעג טנדרָאעגנייא זיא סָאװ ;ןיוועֿפ !
 .טכאנ עצנאג א ףיוא "לעזאדיינ , רעטאעט סנאמ

 רעד ןיא ןעמענוצלייטנא טכער ןטימ ,טעליב א
 -ָאלז 19 טסָאקעג טָאה ,טכאנ עצנאג א "גנורעייפ ,

 עסאק יד .טלעפענ טשינ ןבָאה םינלעב ןייק .םעט

 ןופ רדס רעד .סעטָאלז 4800 רעביא ןבעגעג טָאה

 -ראפ רענייזא 0 ; אזא ןעוועג זיא "גנורעייפ , רעד

 סע .גנולעטשרָאפ יד ןביֹוהעגנָא ךיז טָאה טכאנ

 טימ "טארראפ ןוא עביל , ןרָאװעג טלעטשעג ןיא

 יד ןיא ןרעלדנאס ןוא ןלעטסָאפ ,ןיראליבוי רעד  ןיטעל הנס
 .ןלָארטּפױה

 ןיא ,ןעמסיטרעוויד א ןרָאװעג ןבעגעג זיא גנולעטשרָאפ רעד ךָאנ

 החמש ,גרעבמַאס קיזייא ,לעזַאנ ַאזָאר ןעמונעג ?ייטנָא ןבָאה סע ןכלעוו

 יקסריבלאב .י ,(םעדייא סנירַאליבוי רעד) עוולאס .י רענניז רעד ,לעטסָאפ

 | ,ערעדנא ןוא

 ."גנורעייפ , רעד ןופ לייט עטשרע יד טקידנעראפ ךיז טָאה םעד טימ

 עלא ןעמ טָאה לכ םדוק .לייט רעטייווצ רעד ןביוהעגנָא ךיז טָאה טציא

 ןעמונעגסיורא טָאה ןעמ ןענאוו ןופ ,לאז ןֹופ ןטעבענסיורא עקידנזעוונָא

 ןוא ןשיט עננאל רָאּפ א טלעטשעגקעווא ןעמ טָאה לאז ןיא ,ןלוטש עלא

 .טכסעג עלעיצעּפס ראפ ךעלשיט עקינייא

 -טימ יד ןופ -- ?רעטאעט ןיא םלוע רעד ןענאטשאב זיא ןעמעוו ןופ

 םהרבא "רָאטקאדער, טימ ,בַאמש ןצנאג ןטימ "לט12, םענופ רעטעברא

 רעלעה ןוא ןָאק "זיוה-סלדנאה , סָאד ;שארב דלעפנועטש ןוא ךייווצנאג

 עטָאּפאק לסָאי "רָאטקעּפסניא, ;שארב םמצעבו םדובכב עקאט ייז טימ

 -ךרעפ יד ,סרעלגומש יד ,עילימאפ ריא טימ טדוי יורפ ,הרבח ןייז טימ

 ,שארב ךעלדנוז סאטָאריפס טימ "ל?ט18, םייב "ףליה-עכיג , יד ,רעלדנעה

 -לוויטש , עקירעביא עלא ןוא ייצילַאּפ רעשידיי רעד ןופ "סעקיירג , יד

 יד ךיוא ןטערטראפ ןעוועג ןענעז סע .תוחּפשמ ערעייז טימ ?ןשטנעמ

 ןײטשקלַאק לדוי ןוא ןייטשנעטכיל .י טימ רעמיטנגיײא-"ּפָאש , עשידיי

 עטלא סלא ,ךיא ןוא יורפ ןיימ .רעליּכשיוש עשידיי עייר א ךיוא יוװ ,שארכב

 גנודאלנייא יד ןנָאזּפָא טנָאקעג טשינ ןבָאה ,ןירַאליבוי רעד ןופ םירבח-עניב
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 -עג רעטסניפ זדנוא ןיא ,ןיהא קידנעמוק ."החמש יד ןעמעשראפ , ...ןוא

 .ןלאפענניירא ןענעז רימ טפאשלעזעג אראפ סָאװ ןיא ,ןניוא יד ראפ ןרָאװ
 ןוא ץאלּפ ןייז ןרָאװעג ןזיוועגנָא זיא ןדעי ;ןשיט עטקעדעג-ךייר ייב

 טָאה בנא ,ןטייצ עטונ ,עטלא יד ןיא יו ןסע סָאד טגנאלרעד טָאה ןעמ

 ,ןרעייז -- רעלעה ןוא ןָאק ;שיט ןרעדנוזאב ןייז טאהענ "לט13, סָאד

 -אב רעדנוזאב ,ךיז טייטשראפ ,טפראדעגנ ןעמ טָאה ןסע םעד ראפ .וו"אא

 ... ןזיירּפ ענעצלאזעג עתמא יד ןעמ טָאה טלָאצעג ןוא ןלָאצ

 ןראפ שיט רעגנאל א ןרָאװעג טלעטשעגקעווא ןיא עניב רעד ףיוא

 ןעמונעגרעביא טָאה ןייטשקלאק ?דוי ,ןלוטש ןעייר ייווצ טימ ,םוידיזערּפ

 המישר א טימ ."רעטסיימ-לאינָאמערעצ , ןוא עיסנארעפנָאק ןופ לָאר יד

 -נייא ןרעוו סָאװו ,טסעג יד ןופ ןעמענ יד ןפורעגסיוא רע טָאה ,טנאה ןיא

 -צנאג םהרבא ,ןייטשנרא קראמ ,האזמ ,גרעבמאס :םוידיזערּפ ןיא ןדאלעג

 יד ןיא ןרָאװעגנ רעטסניפ רימ זיא'ס . , .ווָאקרוט ,דלעפנרעטש ,ןָאק ,ךייוו

 ןציז ביילב ךיא .עניב רעד ףיוא ןיוש ןענעז ענעפורעגסיוא עלא .,ןניוא

 לָאמאכַאנ טרעוו ןעמָאנ ןיימ .סע ןעמ טניימ ךימ טשינ יו ,טרָא ןפיוא

 -טּביוה יד וצ רימ וצ ןפיול'ס .טרָא ןופ טשינ ךיז ריר ךיא .טרזחעגרעביא

 -עצ , טשינ לָאז ךיא ,רימ וצ טרילעּפא ןעמ .גרעבמַאס ךיוא ןוא םינתוחמ

 א וצ ןיינרעד טעוו'ס ,לאדנאקס א ֹוצ ןעמוק טעוװ סע ."החמש יד ןרעטש

 לייוו ,םוידיזערּפ ןיא טשינ ייג ךיא זא ,ןייטשראפ ןלעוװ עלא לייוו ,געלשעג

 .עקירעביא יד ןֹוא סרעלעה ןוא ןָאק יד טימ ןציז וצ טשינ רימ טסאּפ סע

 ףיורא טימעג רעווש א טימ ךיא ןיב ,ןעיירעקשוש ןיוש ךיז םורא קידנרעה

 -םוידיזערּפ םורא ןסעזעג ןיוש ןענעז ענעפורעגסיוא עלא וו ,עניב רעד ףיוא

 סָאו ,ייר רעטשרע רעד ןיא ץאלּפ םעד ןעמונראפ טשינ בָאה ךיא .שיט

 -ייוצ רעד ןיא טצעזעגקעווא ךיז רָאנ ,טיירגענוצ רימ ראפ ןענאטשעג זיא

 םדוק ."גנורעייפ , רעד ןופ לייט עטייווצ יד ןביוהעגנָא ךיז טָאה'ס .ייר רעט

 עכלעוו ייב ,ןעמאנפיוא-רעדליב טכאמעג ןעמ טָאה (...!שרעדנא ןעד יוו) לכ
 טימ "טקיבייאראפ , ןרעוו וצ טשינ ידכ ,ּפָאק םעד ןגיובעגכַארא בָאה ךיא

 עטשרע סָאד .ארעטעצ טע דלעפנרעטש ,רעלעה ,ןָאק טסעג ?עלעבָאנ, יד

 יד טביולעג טָאה רע ,ןייטשנרא קראמ ןעמוקאב טָאה ןסירגאב ֹוצ טרָאװ

 -ענ ריא ןוא רעטאעט ןשידיי ןבאפ ןטסנידראפ עריא ןזיוועגנָא ,ןירַאליבוי

 רעשידיי רעד ןעניד ןענָאק רעטייוו ןוא המחלמ יד ןבעלוצרעביא ןשטנּוװ
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 ,עיסימָאק-טסנוק רעד ןופ רעטייל סלא ,רימ זיא טרָאװ עטייווצ סָאד .טסנוק

 טזומענ בָאה ךיא ןוא הרירב ערעדנא ןייק ןעוועג טשינ .טלייטעגוצ ןרָאװעג

 ןגעו טדערעג ךיא בָאה ,ןירַאליבוי יד ,ןיגעלָאק ןיימ קידנסירגאב .ןדער -

 יד ןיא ןליּפש וצ טָאה רעטאעט עשידיי סָאד סָאװ ,לָאר רעקיטכיוו רעד

 .עיסימ ןוא תוחילש ןייז ןגעוו ;רעביא טציא ןבעל רימ סָאװ ,נעט ערעטסניפ

 -צנאג ןעו רעבָא ,טרעהענסיוא קיאור סעדער עטשרע יד טָאה םלוע רעד

 טרעהענ ןיוש ךיז ןבָאה ,גנוסירגאב א ֹוצ טרָאװ א ןעמוקאב טָאה ךייוו

 -- ?!לדיל א !ןסייבראפ סעּפע ףראד ןעמ .ץכעדער גונעג , ;לַאז ןופ ןעמיטש

 .ןכָארבעגסיױא זיא סָאװ ,לַאדנַאקס ןופ בייהנַא רעד ןעוועג עקאט זיא סָאד

 -ןפורנשיווצ , יד ףיוא ןפרָאװעגנ ךיז ןבָאה רעגנעהנָא סכייווצנאג

 -אק לסָאי) סָאװ ,סנ ןייא .געלשעג א ןכָארבעגסיױא זיא'ס ןוא "רעכאמ

 .רעטימעג יד ןקיאוראב וצ ?טעטירָאטיױא, ןייז טימ ןזיוואב טָאה ?עטָאּפ

 ךיז טָאה םלוע רעד רָאנ ,ןטלאהעג טשינ רעמ ןיוש ןעמ טָאה סעדער ןייק

 -יַצילֶאּפ רעד ךָאנ ןעוועג ןיוש זיא סָאד תויה .הליכא רעד וצ ןעמונעג

 ײצילַאּפ רעשידיי רעד ןֹופ ריִציּפֶא ןַא וצ טדנעוועג ךיז ךיא בָאה ,חעש

 -טע ןַא רעטנוא .םייהא ןריפּפָא יורפ ןיימ ןוא ךימ לָאז ןעמ ,(רָאשטשִארק)

 קילג םוצ .ןעמוקענמייהא לזמ טימ רימ ןענעז ןטנאיצילָאּפ ןופ עטרָאק

 עשטאמס רעד ךרוד -- גע לקיטש ןיילק א ןכאמוצכרוד טאהעג רימ ןבָאה

 03 יקפילאוואנ ףיוא טלָאמעד רימ ןבָאה טניווװעג .םייהא זדנוא וצ סאג

 א; *
 לת

 ןיא ,ָאטעג רעוועשראוו ןיא טכארבעגּפָארא ןבָאה ןשטייד יד ןעוו

 "ןבעל , סָאד ןרימליפ וצ ידכ ,ןילרעב ןופ עיצידעּפסקע-םליפ א ,1942 רָאי

 ,"סעמאנפיוא טאווירּפ , יד רעסיוא ,ייז ןבָאה ,ןדיי רעוועשראוו יד ןופ

 ףעטאעט עשידיי סָאד ןטימענסיוא טשינ ךיוא ,טכאמעג ןבָאה ייז סָאװ

 .ןרָאיטקא עשידיי יד ןוא

 ךיא .גנולק רעקראטש א טקעוועגפיוא ךימ טָאה ,טכאנ רעד ןטימ ןיא

 ךיא ןיב םעד ףיוא .?ןעמענ  ךימ ןעמוקעג זיא ןעמ זא ,רעכיז ןעוועג ןיב

 ייוצ ךיז ראפ עזרעד ןוא ריט יד ןפע ךיא .טיירג ןעוועג לָאמעלא ךָאד

 םוש ןייק זיא'ס זא ,טקיאוראב דלאב ךימ ןבָאה ייז ,ןטנאיצילַאּכ עשידיי

 וצ ךיז גנודלעמ א טימ יורפ ןיימ וצ ןעמוקעג רָאנ ןענעז ייז .ךאז עטסנרע
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 ןעװעג סע זיא יוזַא

 -עג טָאה טרָאד) 20 ענדָאלכ ףיוא ירפרעדניא רענייזא 8 ןגרָאמ ןלעטש

 ,עגארפ ןיימ ףיוא .(ָאטעג ןופ "ינּפ , יד ןוא "רעטסעטלענעדוי , רעד טניווװו

 טסערש ןעמ ןוא טכאנ רעד ןטימ ןיא "ננודלעמ , אזא טננערב ןעמ סָאוװראפ

 ייז ןבָאה "גנונעדרַאראפ , יד זא ,טרעפטנעעג ייז ןבָאה ,ןשטנעמ רעביא

 -לעמ יד ,ןָאיאר ןייז טיול --- רעדעי ,העשדייצילָאּפ רעד ךָאנ ןיוש ןעמוקאב

 סערדא ןייא ןופ ייז ןעייג יוזא .רעקיזומ ןוא ןטסיטרא ראפ רָאנ זיא גנוד

 המישר רעד ןיא ןיירא קוק ךיא .המישר רענעמוקאב רעד טיול ,ןרעדנא םוצ

 ,ןאמרעדייז דוד ,טדאטשנזייא אישיראמס :ןעמענ עטנאקאב קרעמאב ןוא

 ןשיווצ ןוא נרעבדנאז טור ,טסעוורע ַאדיא ,רעקוצ עניגער ,לעטסָאפ החמש

 ןזומ ןטסיטרא עלא יד .דלעפנעמולב אנאיד --- יורפ ןיימ ךיוא עקאט יז

 8 ךעלטקניּפ ,סנגרָאמ וצ ןלעטש ךיז ןלעוו ייז זא ,ןביירשרעטנוא ךיז

 ןרעו טלדנאהאב טעװ ,ןעמוק טשינ טעוװ סע רעוו .ירפרעדניא רעגייזא

 .רעטָאבאס א יו

 ןפיוא ןעוועג יורפ ןיימ ןיוש זיא ,רעגייזא 8 ךעלטקניּפ ,סנגרָאמוצ

 ,ךאוו-ייצילַאּפ עטקרַאטשרַאפ א ןעוועג לָאמ סָאד זיא רעיוט ןראפ .טרָא

 -יא ןענופענ ךיז טָאה ,טפאשלעזענ-םליפ יד טריטמַא טָאה סע ּוװ ,הריד יד

 ןטייווצ ןפיוא ,ווָאקאינרעשט םאדא ןטסעטלענעדוי ןופ הריד רעד רעב

 ,רעמיצ ןיא .ןטסיטרא עשידיי עייר א ןפָארטעג ןיוש יז טָאה טרָאד .קָאטש

 -ופִא עשטייד ייווצ ןעוועג ןענעז ,ןטסיטרא יד ןעמונעגפיוא טָאה ןעמ וו

 טנעקעג ךיוא טָאה סָאװ ,שטייד רעליוויצ א ןוא "רעוו-טפול , רעד ןופ ןריצ

 -נייא , יד ןוא ןריציפָא יד ןשיווצ רעשטעמלָאד רעד ןעוועג זיא רע .שילױּפ

 ייברעד ןעוועג ךיוא זיא סע .שטייד טנעקעג טשינ ןבָאה סָאװ ,"ענעדאלעג

 רעייז ןעוועג ןיא סָאװ ,עדָאר --- ייצילָאּפ רעשידיי רעד ןופ ריִציּפֶא רעד

 .םינינע עשידיי ראפ "רעטַארַאב ,

 ,אנוונאמ אקשישטנארפ ןירעצנעט יד ןעמוקענניירא זיא רעטעּפש
 ךיז גנודלעמ א ןעמוקאב ,ןזיווענסיורא ךיז טָאה סע יװ ,ךיוא טָאה סָאװ
 -סיוא ,ןוטעגנָא טנאגעלע רעייז ,קידהּפצוח ןעמוקעגניירא זיא יז .ןלעטש וצ
 ןוא ייז טימ טעקשושענ ךיז ,ןשטייד יד וצ ןעגנאגענוצ ךיילג ,טרימופראּפ
 -םעה רעייז ריא וצ ךיז ןבָאה טייל-םליפ יד .טנעמוקָאד ַא סעּפע ייז ןזיוועג
 -נייא יד ןעוועג זיא יז .ןיינמייהא ןָאק יז זא ,טגָאזעג ריא ןוא ןגיוצאב ךעל
 .םליפ םעד ןופ טיירפאב ןבָאה ןשטייד יד עכלעוו ,עקיצ
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 ,טנערפענ טָאה ןעמ ןוא יורפ ןיימ ףיוא ייר יד ןעמוקעג זיא'ס ןעוו

 י רָאנ ןירעגניז ןייק טשינ זיא יז זא ,טרעפטנעעג יז טָאה ,טגניז יז סָאװ

 ,ןטסיטרא עקירעביא יד יװ טקנוּכ ,טָאה יז םגה .ןיטסיטרא עשיטאמארד

 ןוא טכאמעג טרעוו םליפ רעד ןקעוװצ אראפ סָאװ וצ ,טסּוװעג טשינ ךָאנ

 טלָאװעג ךיז םליפ ןשטייד א ןיא טעברא רעד ןופ יז טָאה ,טצונעגסיוא

 יז טעװו ןטסיטרא עשיטַאמַארד א סלא זא ,טפָאהעג טָאה יז .ןעיירדסיורא

 רעד ןופ יז טעװ ןעמ ןוא סערעטניא םוש ןייק ךיז וצ ןפורסיורא טשינ

 םימ ןעמוקעג ןענעז ןשטייד יד זא ,םינּפא .ןעיירפאב םליפ םייב טעברא

 עדָאר "רעטאראב, ןשידיי רעייז ןופ ןיוש ןבָאה ייז ןוא ןאלּפ ןקיטראפ ַא

 ,טגָאזעג טָאה יורפ ןיימ ןעוו .טגניז ןטסיטרא יד ןופ רע ,יונעג טסּוװעג

 דנוא , :טגערפעג ,קידנענעייל המישר רעד ןופ ,ייז ןבָאה ,טשינ טגניז יז זא

 ןופ ךיז טעוו יז זא ,ןעזרעד -- "?יֵא ,יַא ,יַא, דנוא ?עלערָאפ , טזיא סאו

 רעטנוא סע טרימאלקעד יז זא ,טגָאזעג יז טָאה ,ןעיירדסיורא טשינ ייז

 -- ןָאק יז יו יוזא ןכאמ סע יז טעװ .טשינ יז זיא ןירעגניז ןייק רעבָא ,קיזומ

 ןטסיטרא עלא ךיז ןבָאה ירפ רענייזא 8 סנגרָאמ וצ .טרעפטנעעג ייז ןבָאה

 סָאד ןבילקעגסיוא ןבָאה ייז ."לעזאזאדיינ  רעטאעט ןיא ןלעטש טזומענ

 ,רעטאעט-"ַאנימעפ , ןרעסערג ךס א םוצ ךוּפיהל ,זיא טרָאד ?ייוו ,רעטאעט

 רעד ףיוא ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה רענייזא 8 טקנוּפ .טכיל שירטקעלע ןעוועג

 סָאװ ,טַאטשנזייא אישירַאמ טריבָארּפ טָאה עטשרע םלא ,ןבָארּפ יד עניב

 דוד ;"ינתבזע המל ,ילא ,ילא , ןעגנוזענ טָאה

 ."עמאמ עשידיי ןיימ , ןעגנוזענ טָאה ןאמרעדייז

 םרינאּפמַאקא םיא טָאה עכלעוו ,גרעבדנאז טור.

 .ןרערט טימ ןסָאנַאב ךיז טָאה ,ריווַאלק םייב

 "יט ןופ ןברָאטשעג זיא טייצ רענעי ןיא דָארג

 אישעצ ןיטסיטרא עשידיי יד ,רעטומ ריא סופ

 .נרעבדנאז

 עלא זא ,טימאב ךיז ןבָאה ןשטייד יד

 ןצונאב ,ןרישזראש רעמ סָאװ ןלָאז רעריפסיוא

 רעמ סָאװ ןכאמ ןֹוא ןעגנונעוואב רעמ סָאװ

 עסירטקא רעדָא רָאיטקַא ןַא ןעוו ... תויעווה

 טָאה ,גנאלראפ רעייז ןעמוקעגכָאנ טשינ זיא גרעבדנַאז אישעצ
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 עװעג סע ויא יוזַא

 .תורצ ערעטיב ייז ןופ ןייטשוצסיוא טאהענ רע

 יד ןרָאװעגנ טכאמעג עניב רעד ףיוא ןענעז סע סָאװ ,טייצ רעד ןיא

 -םליפ עצנאג יד) רעילפ-טפול עּפורג א טָאה ,ןטסיטרא יד טימ סעבָארּפ

 ,עשטָאמס יד טלגנירעגמורא (רעילפ-טפול ןופ ןענאטשאב זיא עיצידעּפסקע

 ןעמ טָאה עטּפאכעג יד .ןשטנעמ טּפאכעג ןוא סאגנזייא ןוא עיּפילַאװאנ

 ךיז טָאה סע זיב ,"לעזאזא-ינ, רעטאעט ןיא טכארבעג זייווסעיטראּפ

 יד טקידנעעג טשינ ךיז טָאה'ס זיב .ןשטנעמ לאז רעלופ א טלמאזעגנָא

 טראּפשראפ ןטלאהעג םלוע ןצנאג םעד ןעמ טָאה ,עניב רעד ףיֹוא עבָארּפ

 ןבָאה ןשטנעמ תויה .ךאוו רעגנערטש א רעטנוא רעטאעט ןופ עיִאפ ןיא

 ןצפיז ,ןצכערק טרעהענ ןעמ טָאה ,ָאד ייז טלאה ןעמ סָאװ וצ טסנווװעג טשינ

 ערעייז טימ ןעמאזוצ טּפאכעג טָאה ןעמ עכלעוו ,רעדניק ןופ ןענייוו ןוא

 ערעטלע ,ןשטנעמ עטדיילקעג טונ ךעלכעזטּפיוה ןעמ טָאה טּפאכעג .ןרעטלע

 ףיוא יו ,דרעב עשילַאכרַאירטַאּפ עסייוו ,עננאל טימ סעטָאּפאק ןיא ןדיי

 .ןעיורפ ענייש ,עננוי

 ןלאפעג זיא ,טקידנעעג ךיז ןבָאה ?ןעמאנפיוא ,, יד וצ עבָארּפ יד ןעוו

 -ענ זיא'ס .לאז ןיא רעצעלּפ יד ןעמענראפ ףכית ןלָאז עלא זא ,לעפאב א

 דבכמ ןשטנעמ יד ןבָאה ןשטייד יד רעכלעוו תעב ,הלהב א ,ףיולעגנ א ןרָאװ

 -סיוא ןעוועג ןיוש זיא םלוע רעצנאג רעד ןעוו .ּפעלק עקראטש טימ ןעוועג

 'םליפ ייווצ יד ןבָאה ,עירעלאנ רעד ףיוא ןוא לאז-רעטאעט ןיא טצעזענ

 עיצאנערגעס א ןביוהעגנָא ,עפאווטפול רעד ןֹופ ןריציפָא --- ןרעפישזער

 יד טצעזענסיוא ייז ןבָאה ןעייר עטשרע יד ןיא .םלוע םעד ןצעזרעביא ןוא

 עטקנימשעג-קראטש ,עננוי --- ייז ןבענ ןוא דרעב יד טימ ןדיי ערעטלע

 ,טמערָאעג ןטלאה ןסייהעג ןבָאה ייז עכלעוו ,ןעיורפ

 ףרוווסיוא רעד ןפלָאהענטימ קראטש טָאה ןכאמד"גנונעדרָא , םייב

 .עדָאר

 -אמ ןירעצנעט רעד טאטשנא .סעמאנפיוא יד ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה'ס

 אנווונאמ רעכלעוו ףיוא ,אקצישורּפ אנעריא ןפורענסיורא ןעמ טָאה ,אנווּונ

 יד יו טקנוּפ ,תוכז םעד טאהעג טשינ טָאה עכלעוו ןוא ןזיוועגנָא טָאה

 ,טעברא רעמענעננאמוא רעד ןופ ןרעוו וצ טיירפאב ,ןטסיטרא עקירעביא

 ראפ ןטסנידראפ עסיורג עריא קנאדא ,אנווונאמ טימ ןעשעג זיא סָאד יו

 : | . .."תוכלמ ,
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 וו ָא ק ר ו ט  ם ַא נ ָא וי

 םלוע ןצנאג םעד ךיוא רָאנ ,ןטסיטרא יד רָאנ טשינ ןעמ טָאה טמליפעג

 ןטסיטרא יד ןופ "סעמאנפיוא-טנעֶָאנ , טכאמעג ךיוא טָאה ןעמ ,לאז ןיא

 -ולבוּפ ןשיוװצ ןופ "סעקנעצס, ךיוא ןרעדנא ןשיווצ ,םוקילבוּפ םענופ ןוא

 טקנימשעג ,גנוי א טימ ךיז טלטרעצ דיי רערעטלע ןא ,?שמל ,יוװ ,םוקי

 ,רעדיל עכעליירפ ןעגנוזעג טָאה ןטסיטרא יד ןופ רעצימע ןעוו .. .?דיימ

 ןרעו טגעמעג טָאה ןטיהעגּפָא ,רעטכעלעג ןופ ןכייק טזומעג םלוע רעד טָאה

 יוזא םיא ןעמ טָאה טלָאמעד ,טכאלעג קירעהעג יו טשינ טָאה סָאװ ,רעד

 ןיא לָאמנייק ךָאנ יו ,טכאלעג יוזא ןיוש טָאה רע זא ,ןעוועג קסּפ םייקמי

 -ייז ףיוא זא ,טריסערדסיוא יוזא םלוע םעד ןבָאה ייז .אמתסמ טשינ ןבעל

 ןעוועג ןטלָאװ סָאד יו ,ןטסעבמא יו ןרָאװעג טכאמעג ץלא זיא קנּוװ א סרע

 ,ײַא, ןעננוזעג טָאה דלעפנעמולב אנאיד ןעוו .ןרָאיטקא עטלושענ ,עטלא

 םעד ןופ ןערפער םעד ןענניזטימ טזומעג םלוע רעצנאג רעד טָאה ,?ייַא ,ייַא

 רעד טָאה ,רעמונ ןייז טקידנעעג טָאה טסיטרא ןַא ןעוו .לדיל ןרעלוּפָאּפ

 !ָאוַארב ,סיב :(!ןעווער רָאנ ,ןעיירש טשינ) ןעיירש טזומעג םלוע רעצנאג

 ,טנווֶא רענייזא 8 זיב ןסָאלשראפ ןטלאהענ ןעמ טָאה לאז ןיא םלוע םעד

 א ןָא ןוא ןסע ןָא ,סעמאנפיוא-םליפ יד טקידנעעג טשינ ךיז ןבָאה סע זיב

 ןשיװצ .ןשינעפרעדאב עשינָאלָאיזיפ ערעייז ןקידיילרעד וצ טייקכעלגעמ
 .רעדניק ליפ ןעוועג ,בנא ,ןענעז םלוע םעד

 עקידנגלָאפ ןטערטוצפיוא ןעוועג ןעננוווצעג ןענעז םליפ םעד ןיא

 -נעזייא אישיראמ ,ןאמרעדייז דוד ,דלעפנעמולב אנאיד :ןטסיטרא עשידיי

 -יא ,טסעוורע אדיא ,רענרעל הנח ,לעטסָאפ החמש ,רעקוצ אנינער ,טַאטש

 .גרעבדנאז טור ,(ץנאט) אקצישורּפ אנעד

 טקנוּפ ,סעמאנפיוא עקיזָאד יד זא ,טסווװרעד ךיז ןעמ טָאה רעטעּפש
 ןיא טכאמעג ןבאה ןשטייד יד סָאװ ,סעמאנפיוא-םליפ עקירעביא יד יוװ

 ןבָאה -- א"א ,םלוע תיב ןפיוא ,תואווקמ יד ןיא ,ןענארָאטסער ,ןסאנ יד

 ןיא עיזא  ןעמָאנ ןרעטנוא םליפ סלא ,ןקעװצ-עדנאנאּפָארּכ וצ טנידענ

 .?אּפָארייא-לטימי

 -ראוו םענופ עיצאדיווקיל רעד ראפ טייצ עצרוק א ןעשענ זיא סָאד

 ..ָאטעג רעוועש
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 ןעװעג סע זיא יודזַא

 רעוועשראוו ןיא עיציזָאּפ עקיטכיו ןוא טעברא ענייש רָאנ זיב א

 טריזינאגרָא ,ןעגנולעטשראפ-רעדניק ןופ טינשּפָא רעד ןעמונראפ טָאה ָאטעג

 ןרָאװעג טריפעגסיוא ןענעז ןעננולעטשרָאפ עקיזָאד יד .?סָאטנעצ , ןכרוד

 ,"ןָאט, ןיא ,ןעמייח-רעדניק ,ןטלאטשנא-"סָאטנעצ , ןופ רעדניק יד ןופ

 .ןלוש עשידיי יד ןופ --- ךיוא יו ,ןטעטימָאקזיוה יד ןופ ?ןעלקניוו-רעדניק ,

 -עג ןענעז ,ןעגנולעטשראפ-רעדניק יד --- רקיעב ,ןעגנולעטשרָאפ עלא יד

 טָאה סָאװ ,טלאהניא רעייז בילוצ ייס ,ָאווינ ןכיוה א רעייז ףיוא ןענאטש

 ייז ןופ ננוריפסיוא רעד בילוצ ייס ,רעטקאראכ-סננואיצרעד א ןנַארטעג

 רעקיזָאד רעד ןופ שארב .ןיילא ננוריפפיוא רעד בילוצ --- רעמ ךָאנ ןוא-

 יורפ ןירָאסישזער עכעלדימרעדמוא יד ןענאטשעג זיא טעברא רעכעלצונ

 ,רעװָאטנַאה ,ַאקסנישזַאמ ,ףָאסָאליפ ר"ד ,רָאישנָאג ַאקנַאד ,גרעווסופ .מ

 -עפ רעייז יד .ערעדנא ליפ ,ליפ ןוא אקסניוורעשט אקיוודול ,שטיווָארעזייל

 ןבָאה ("קַאסָאב ,) ץישפיל עקשֶאי ןֹופ רעטכעט יד ,ץישפיל רעטסעווש עקיא

 ענלאמכַארק לאקָאל ןיא ןעננולעטשראפ-רעדניק ענייש טרישזנַארַא ךיוא

 ,("דנוב ןופ) ןאמלעדע קראמ .טכוזאב טוג ןעוועג דימת ןענעז סָאו ,6

 רעוועשראוו ןופ דנאטשפיוא ןיא טנכייצענסיוא רעטעּפש ךיז טָאה סָאװ

 ןוא ןַאמואב ןופ לָאטיּפש-רעדניק ןיא טלעטשעננָא קידנעייז טָאה ,ָאטענ

 טעטיוויטקא ךס א רעייז ןזיווענפיורא ,ןָאסרעב

 רעד .סעזערּפמיא עלא יד ןטלאטשנאראפ םייב

 -רעלטסניק ןייז טאהענ ךיוא טָאה ?סָאטנעצ,

 -סופ יורפ ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא ,עדאנירב

 רעד ֹוצ .רעדניק יד טנידאב טָאה סָאװ ,גרעוו

 -רעבָא ,שטינז ?אכימ טרעהעג ןבַאה עדַאנירב

 אויא ןוא שטיווָאנימ ,שטיװָאנַאדנָאב ,אקס

 ןבָאה רעטעּפש .רָאטַאינַאּפמַאקַא םלא יבסעוו

 וד ראפ טריפענסיוא םאדנָארּפ ןקיבלעז םעד

 קיזיא -- ךארּפש רעשידיי רעד ןיא רעדניק

 ,ץרוק םהרבא ןוא זארב הנח ,נרעבמאס

 קאשטרָאק שונַאי ןופ טלאטשנא-םימותי ןיא

 ,ןעננולעטשרָאפ ענייש ןבענעג ךיוא ןעמ טָאה

 וַארב הגח ,רעטאעט-ןטענָאירַאמ א טריפעגנייא --- ךיוא יו

227 



 טננוי יד ןכלעוו ראפ

 יו ,זיוה-םימותי ןוֿפ

 -רָאק שונַאי ךיוא

 ןגעלפ ןיילא קַאשס

 עקיניזפראש ןביירש

 ןסאּפוצ ןוא ןטסקעט

 .קיזומ עלענינירַא
 םלוע רעגנוי רעד

 -ענ סָאד זיא ,בנא)

 -ערעטניא רעייז ןעוו

 ראפ ךיוא טנאס

 טָאה (ענעסקאוורעד

 .תחנ ראפ ןלָאװקעג

 ןעננולעטשרָאפ יד

 ןדָאװעג ןבענעג ןעגעז

 ןופ לאז םענייש ןיא

 טלאטשנא םעד ןופ

 18 אננעיש ףיוא
 -עטשרָאפ-טענַאירַאמ יד ףיוא .גלָאפרעד סיורג טאהעג דימת ןבָאה ןוא
 ןעמייהרעדניק ערעדנא ןֹופ ךיוא רעדניק זיײװנּפורג ןעמוק ןגעלפ ןעגנול
 ךרוד טריפעגנָא ,ןרָאכ-רעדניק ייר א ןעוועג ןענעז סע .ןטאנרעטניא ןוא
 טנומגיז ןוא ןײטשדַאלג לארשי ,סקאז ,סישיווייפ ,סודרוג"אקסנימאק יורפ
 | ;רַאלקש

 םענופ שדוח , רעד ןרָאװעג טרימאלקָארּפ עשראוו ןיא זיא'ס ןעוו |
 -עדכרוד סעּפורט-רעדניק ןֹוא ןרָאכ-רעדניק עלא יד ןבָאה ,"דניק ןשידיי"
 יד ענייא ןניטשענרעביא ךיז ןוא "אנימעפ , ןופ עניב רעד ףיוא טריליפ
 טעוװ ךעלסענראפמוא ,ןרעמונ ענייש ןוא סעיצקודָארּפ ערעייז טימ ערעדנא
 -סיוא ,רעדניק טרעדנוה עקינייא ןעוו ,ךליב סָאד ןביילבראפ ןורכז ןיימ ןיא
 טלעטשעגסיוא ןענאטשעג ןענעז ,ךעלמישובלמ עקידבוט-םוי יד ןיא טצוּפעג
 עקידנעלקניפ ןוא ךעלמינּפ ענייש ערעייז ."אנימעפ , ןיא עניב רעד ףיוא

 םימוחי עשידײ עפורג א טימ טַאשטרָאט שונאי
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 ועװעג סע זיא יוזַא

 ערעזדנוא טמעראוורעד ןוא עניב רעד ןופ ןטכױלעגּפָארא ןבָאה ךעלענייא

 -רעד ,ןקעוו ךעלשינעפעשאב עקידלושמוא יד זא ,ןעננונעּפָאה טימ רעצרעה

 טפנוקוצ בעד ןיא ןרעוו טרָאּפשראפ ייז טעװ סע ןוא ןטייצ ערעסעב ןבעל

 ןופ םענייק רעבָא .ןייגכרוד טציא ןזומ ייז סָאװ ,ןדייל עכעלקערש עכלעזא

 רעדניק עלא יד ןופ לרוג רעד זא ,ןלאפעגננייא טשינ טלָאמעד זיא זדנוא

 ךעלעגייא עקידנטכיול ןוא ךעלמינּפ ערעייט יד זא ;רעטעמתחענ א ןיוש זיא

 ןייז ןלעוו ייז זא ,ןעלכיימש וצ ןרעהפיוא םורא טייצ רעצרוק .א ןיא ןלעוו

 טָאה םורא טייצ רעצרוק א ןיא ןיֹוש ןוא .חבזמ-רעלטיה ןפיוא עטשרע יד

 ,ךעלעטיה ןוא ךעלדיילק עקידבוט-םוי עקיבלעז יד ןיא ,טריפעג ייז ןעמ

 ,ןסאנ רעוועשראוו יד רעביא ,ךעלעּפיל יד ףיוא ךעלדיל עקיבלעז יד טימ

 ןסיורג א ראפ ןוא-- רעטצעל רעייז וצ -- ןיירא ןענַאנאוו יד ןיא ךיילנ

 טעמב ןוא .ןיירא ןרעמאקזאג יד ןיא -- העיסנ -- רעטשרע ךיוא - לייט

 -ענכַאנ ןענעז ,קאשטרָאק שונאי ןטלא ןטימ שארב ,רעיצרעד ערעייז עלא

 .םידימלת עדעייז ןעגנאג

 : לא
54 

 דעי

 ןטנעלאט עגנוי ןכעלגעמרעד וצ ידכ ןוא סקוװכָאנ ןראפ גראז ןיא

 -םיא עלארטנעצ יד טָאה ,ןענרעל רעטייוו ןוא ןעלקיווטנא ךיז ןענָאק וצ

 ןופ סרוקנָאק, א 1942 ראונאי שדוח ןיא טרעלקרעד עיסימָאק-סעזערּפ

 ןעניפענוצסיוא טלעטשענ ךיז ןעמ טָאה ?יצטּפיוה סלא ."ןטנעלאט עגנוי

 ,ןטנעלאט עטנאקאבמוא -- טנגוי רעטבאגאב-שיטסיטרא רעד ןשיווצ

 ןעמענוצמורא ןוא ןדליב וצ רעטייו ןעימאב ךיז טעוװ ירושז יד עכלעוו

 עכעלטפאשלעזענ יד דצמ עציטש רעלעירעטאמ ןוא רעשילארָאפ א טימ ייז

 ןעמ סָאו ,טַאקַאלּפ ןטריפענסיוא-שירעלטסניק םעד ןיא .סעיצוטיטסניא

 ןכרוד יד זא ,ןבעגעגנָא ןעוועג ךיוא זיא ,טזָאלעגסיורא קעווצ םעד וצ טָאה

 "ייוו ךיז טייקכעלנעמ א ןנירק ןלעוו ןטנעלאט עננוי עטנכייצעגסיוא ירושז

 ךיוא יו ,ןטארעואל עטנכייצענפיוא סרוקנָאק ןפיוא יד .ןדליבוצסיוא רעט

 ןעמָאלּפיד-סננונעכייצסיוא יד ץוחא ןלעוו ,רעמענלייטנא עטסקיאעפ יד

 ןדעי ןיא ייווצ וצ) סעטָאלז 100 וצ ןוא 200 וצ סעימערּפ-טלענ ןעמוקאב

 ןוא טסנוק-עניב ןופ ןטּפעדא ,סרענניז ,ןטסינאיּפ ,רעלדיפ ראפ ; גייווצ

 -עגנלא רעד ףיוא סעימערּפ 10 ןרָאװעג טמיטשאב זיא לכה ךס .(רעצנעט
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 וו ָא ק ר } ט / ס ַא נ ָא י

 ןלעטש טנָאקעג ךיז ןבָאה סרוקנָאק םוצ .סעטָאלז 1800 ןופ עמוס רעניימ

 םעניא ןעמענלייטנא ,רָאי 28 ןֹופ רעטלע טשינ (םינימ עדייב ןופ) טיילעגנוי

 "סיורא טשינ ךָאנ ןענעז סָאװ ,ןשטנעמ עכלעזא רָאנ טנָאקעג ןבָאה סרוקנָאק

 -אב ןיא עיסימָאק-סרוקנָאק יד .ןטסילָאס סלא לענָאיסעּפַארּפ ןטערטעג

 ,טרעווָאזאל אקירנעה ,קע ןתנ ר"ד ,ןילטייצ ןנחלא רָאטקאדער ןופ ןענאטש

 ַאזיא ,רעזייר אטעינא ,ןאמלוּפ ןָאמיש .פָארּפ ,קעראמ יעשזדנא רעסישזער
 ןבילקענסיוא ןענעז ירושז סלא ,ןָאספלָאװ טנומגיז ,ּפָארּפ ,אקסוועשערעש

 ףסוי .פָארּפ ,אקצישורּפ אנעריא ,תורוש יד ןופ רעביירש רעד ;: ןרָאװעג

 .ןאמרעביל רעדנאסקעלא .ּפָארּפ ןוא טואהשיפ
 "ףעלארטנעצ , רעד ייב ןדנירנ ֹוצ ןרָאװעג ןסָאלשאב ךיוא ןזיא סע

 עשיטאמארד עשידיי א ,"רָאקיא , ןטימ ןעמאזוצ ,"עיסימָאק-סעזערּפמיא

 טכאמעג טשינוצ ,"רענעלּפ , עשטייד יד בילוצ ,רעבָא זיא ןאלּפ רעד ,לוש

 | .ןרָאװעג

 "ארנ , א ןעוועג ךיוא זיא עיסימָאק-סעזערּפמיא רעלארטנעצ רעד ייב

 םעד ןוא דלָאגניג יורפ טקעטיכרא םענופ טריפעגנָא ,"גנולײטּפָא-רעקיפ

 עגנוי טעדליבענסיוא טָאה גנוליײטּפָא עקיזָאד יד .רעטומלרעּכ רעקיפַארג

 דעזדנוא ןופ ןטַאקַאלּפעמאלקער ןוא עשיפארנ עלא טריפענסיוא ,רעקיפַארג

 ןעוועג ןענעז סָאװ ,ןעגנולײטּפָא עלא ןוא עיסימָאק-סעזערּפמיא רעלארטנעצ

 .ףליהניילא רעלאיצַאס רעשידיי רעד ןפרָאוװעגרעטנוא

 -סעזערּפמיא רעלארטנעצ רעד ןיא רעטעבראטימס עטסטנעָאנ עניימ

 ,שטָאקסדָאּפ טאקָאװדא ,ןאמדירפ וואלסישטעימ :; ןעוועג ןענעז עיסימָאק

 ,קינשַארּפ .י ,רעקיצנאד עלעקנאי ,רעדעּפקָאטש השמ ,קראמיונ אניגער

 .יקסניווָאלג .ש .פָארּפ ,אקסנישזאמ ,ןייפ ,רעצולּפ-ַאנרַאס

 :טרעהעג ןבָאה עיסימָאק-סעזערּפמיא רעלארטנעצ רעד ןופ טאר םוצ

 ןנחלא רָאטקאדער ,(טאר םענופ רעציזרָאֿפ) םולבלענניר לאונמע ר"ד

 -ָאד יד ןופ רעביירש רעד ןֹוא האזמ יכדרמ ,טַאלבנעסונ ןתנ ר"ד ,ןילטייצ

 | .תורוש עקיז

 {כנדרָאעננייא ןענעז .ףליהניילא רעשידיי רעד ןופ ןָאיַאר ןדעי ייב

 ןוויטקעריד ערעייז ןעמוקאב ןבָאה סָאוו ,סעיסימָאק-סעזערּפמיא ןרָאװעג

 .עלארטנעצ רעד ןופ

 -ןטמאאב רעד טָאה ,ָאטעג ןופ עיצאדיווקיל רעד ראפ טייצ עטצעל יד
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 ןעװעג סע ז'יא יוזַא

 -ראמ ןוא אבמער םוחנ ןכעלדימרעדמוא ןטימ ,"טארנדיי , םייב ןייאראפ

 רעשידיי ןוא דיל ןשידיי ןופ ןטרעצנַאק עייר א טריזינאגרַא ךייר ילעצ

 -ןטמאאב רעד ,(26 אקסווָאבישזנ) הליהק רעד ןופ עדייבענ רעד ןיא קיזומ

 ןשידיי םענופ ןטירטפיוא יד טריזיראלוּפָאּכ ךיוא טָאה טארנדיי םייב זיירק

 -נָאק ןדעי ףיוא טפיוקענסיוא קעווצ םעד וצ ןוא רעטסעקרָא ןשינָאפמיס

 עטמאאב יד ראפ טלייטענרעדנאנופ ייז ןוא ןטעליב לָאצ עסיורנ א טרעצ

 וצ ,סעשזאגנ יד ןלָאצסיוא םייב ,ייז קידנענעכערּפָארא ,טארנדיי םענופ

 םָאד ןעוועג ךיוא זיא וטפיוא רענייש א .טעליב ןדעי ראפ עטָאלז ןייא

 עטמאַאב יד ראפ רעטאעט ןשידיי ןיא ןעננוריפפיוא ערעסעב ןעגנידּפָא

 ,טארנדיי ןופ

 רוטלוק , א טריטסיזקע טייצ ערעננעל א טייז טָאה טארנדיי םייב

 רעד ןענאטשעג זןיא סע ןכלעוו ןופ שארב ,"טנעמאטראּפעד-טסנוק ןוא

 שיטקאפ טָאה טנעמאטראּפעד רעד .גיסָאנ דערפלא ר"ד טאנענער רעטלא

 םיש ןייק ןזיווענסיורא טשינ טָאה רע ןוא ריּפאַּפ ןפיוא רָאנ טריטסיזקע

 םייב ןפאש וצ ןסָאלשאב טָאה רעטסעטלענעדוי רעד .ןבעל ןופ םינמיס

 דעדילנטימ יד .ןאמ 12 ןופ ןייטשאב לָאז סָאװ ,טאר א טנעמאטראּפעד

 רעציזרָאפ סלא ,ןרָאװעג טרינימָאנ ןווָאקאינרעשט ךרוד ןענעז טאר ןופ

 -סטעברא םענופ רעטייל ,ןעזָאר ןַאמטַאר םעד טלעטשענקעוװא רע טָאה

 .טארנדיי םייב טמא

 ןיא ,טאר םענופ גנוציז-סננונעפערעד ?רעכעלרעייפ, רעד הףיוא

 רעטייל רעד טָאה ,דילגטימ סלא ןרָאװעג טמיטשאב ךיוא ןיב ךיא ןכלעוו

 רערעננעל א ןיא ,גיסָאנ ר"ד ,"טנעמאטראּפעד-טסנוק ןוא-רוטלוק , ןֹופ

 ,ןנארפ-טסנוק יד ֹוצ גנאגוצ ןוא גנוסאפפיוא ןייז טריניפעד עדער

 ןזומ רימ ... .טייקנייר :טסייה , ---טגָאזעג רע טָאה-- "טסנוק, ---

 ןוא טייז א ןיא ןלעטשקעווא ןשינעכוז ןוא ןעמרָאפטסנוק ערעדנא עלא
 ןענעז ָאטענ ןיא ןסאנ יד ,(.ט .י -- !שוריפב) סאג רעד ֹוצ ןעמענ ךיז
 -נייא ה"ד ,ןבייהנֶא עקאט ןופרעד רימ ןפראד ,קיביוטש ,טקיניירמואראפ
 ,ןשטייד יד ראפ ןעמעש ןפראד טשינ ךיז ןלָאז רימ זא ,רוטלוק-ןסאג ןריפ

 .../ןיירא ָאטענ ןיא ןעמוק סָאװ

 '!רעקינייו טשינ ןוא רעמ טשינ

 ןופ ?גַארטפואא ,, ןַא ןגירקעג ,אמתסמ ,טָאה טאנענער רעטלא רעד
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 וו ָא ק ר ו ט ס ַא נג ָא ו

 ןיא ןסאנ עשידיי עקיצומש יד ןעננערב ֹוצ םיטאבעלאב עשישטייד ענייז

 -גָאט ייז ךרוד יד ןופ ,טולב ןופ ןקעלפ ןייק ןביילב טשינ לָאז'ס ,גנונעדרא

 .ליפעג שיטעטסע רעייז טצעלראפ טָאה סָאד .ןדיי ענעפָאשרעד ךעלגעט

 םייב טַָאר םענופ גנוציז עטצעל ןוא עטשרע יד ןעוועג זיא סָאד

 םעד בָאה ךיא .טכוזאב בָאה ךיא סָאװ ,טנעמאטראפעד-טסנוק ןוא רוטלוק

 ןענעז גנוציז רעד ףיוא .ןעמונעגנָא טשינ דילנטימ-טאר סלא טאדנאמ

 ישזעי ,יבסעוו ָאוויא ,ןייטשנרא קראמ ,ןעזָאר ןַאמטַאר : דנזעוונָא ןעוועג

 טנומגיז ,ץרוק םהרבא ,רעדעפקאטש השמ ,נרעבמַאס קיזייא ,טָאדנארוי

 ןוא קאינוילש אשאי ,שטאבמערט רעלאמ יד ,ןיל וואלסידאלוו ,ָארגער

 .ביורטנייוו .וו

 רעלארטנעצ רעד ןופ ץנעטסיזקע יד זא ,ןקרעמאב וצ יאדכ זיא סע

 .עיצקיפ א זיולב ןעווענ ןיז ןשידירוי ןיא זיא עיסימָאק-סעזערּפמיא רעשידיי

 רעטנוא ןעמענ וצ ןוא ןריזינאגרַא וצ טכער ןייק טאהעג טשינ ןבָאה רימ

 ןעועג זיא טכאמ עשישטייד יד .החּפשמ עשיטסיטרא יד ץוש רעזדנוא

 ןדיי ןשיווצ ןשרעה לָאז עיצאזילארָאמעד ןוא סָאאכ זא ,טריפערעטניאראפ

 ,טרירעלָאט טשינ עיצאזינאנרא אזא רעכיז טלָאװ יז ןוא

 עכעלטנעפע יד ןופ רעמיטננייא יד וצ טדנעוועג ךיז ןבָאה רימ ןעוו

 עשיטסיטרא סָאד ןרימרָאנ ןגעוו ,ןכיילגרעד ןוא סעיצוטיטסניא ,ןלאקַאל

 טארנדיי רעד יו טקנוּפ) טנייצרעביא ןעוועג ייז ןענעז ,ָאטעג ןיא ןבעל

 -סיורא שינעביולרעד אזא ןבָאה רימ זא ,(טנייצרעביא טסעפ ןעוועג זיא

 -רעד ןייק רימ ןבָאה רעבָא שיטקַאפ .טכאמ רעשטייד רעד ןופ ןעמוקאב

 .ןעמוקאב טשינ ןוא טאהענ טשינ טעברא-רוטלוק א ןריפ וצ שינעביול

 ךיז רימ ןבָאה .ןדָאנ םעד "ןקעמשפיוא , ןוא "ןווורּפ , ענעדישראפ ךָאנ

 ודנוא ןבענוצסיורא טכאמ רעד וצ טדנעוועגנ 1940 רעבָאטקָא שדוח ןיא

 -ַאו-שילאקיזומ עטכייל ענעדישראפ ןענעדרָאוצנייא ףיוא שינעביולרעד א

 יד ןיא ןוא ןלאקָאל ערעזדנוא ןֹופ סעדייבעג יד ןיא סעזערּפמיא עשילאק

 -נוא ןופ ןעלטימטלעג יד ןקראטשראפ וצ םורא יוזא ידכ ,ןטעטימָאקזיוה

 .ןפרָאװענּפָא "עטיב , יד זדנוא ןעמ טָאה ךָאד .ףליהניילא רעלאיצַאס רעזד

 -ערּפמיא ןענעדרָאוצנייא ףיוא ןשינעביולרעד זא ,ןעוועג זיא וויטָאמ רעד

 רימ ןבָאה .רעזייהעפאק ןוא סרעטאעט עטרינָאיסעצנָאק יד רָאנ ןבָאה סעז

 ןליו רימ סָאו ,סעזערּפמיא עלא יד ןא ,גנודנעוו עשירפ א טגנאלרעד
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 ועװעג סע ויא ייזַא

 (ןכיק :ןעייל) רעזייהעפאק ערעזדנוא ןיא ןעמוקרָאפ ןלעוו ,ןענעדרָאנייא

 -לארטנעצ א ןבעגנָא טזומעג טָאה ןעמ תויה .ןטעטימָאקזיוה יד ןיא ןוא

 -ערוצסיוא ןעוועג ךעלנעממוא ךָאד זיא ןטעטימָאקזיוה עלא לייוו ,טקנוּפ

 ,טסייח סָאד .8 עקצאמָאלט :"עלארטנעצ , יד ןבענעננָא רימ ןבָאה ,ןענעכ

 ,םינּפל ,ןיא קעטָאילביב רעשיטסיאַאדוי רעד ןופ ?אז רעסיורג רעד זא

 ןבָאה 1941 ראונאי ןט5 םעד טשרע .זיוהעפאק א ןיא ןרָאוװעג טלדנאווראפ

 -ארנָארּפ רָאנ ןריפוצסיוא גנידאב ןפימ ,שינעביולרעד אזא ןעמוקאב רימ

 ןוא גנורעלקפואאסקלָאפ , ןופ טמא ןכרוד טרירוזנעצ ןרעוו ןלעוו סָאװ ,ןעמ

 סָאד זיא םורא יוזא .עשראוו ןופ ףעש-טקירטסיד םייב ?עדנאנאגָארּפ

 םומיטסניא ןשיטפיאַאדוי ןופ ןינב רעד

 טסעג ןיא טעברא -רוטלוק רעד (ןפ רעטנעצ רעד

 קעטאילביב עשיטסיאַאדוי רעוועשראוו יד עטכישעג רעד ןיא לָאמ עטשרע

 .../עפאק, ...סלא ןעוועג טנעקרענָא

 עלא ראפ ךיוא ןרָאװעג ןבעגענסיורא זיא שינעביולרעד יד תויה

 ףיוא טריטערּפרעטניא סע רימ ןבָאה ,"רעזייהעפַאק , - ןטעטימָאקזיוה

 ןיא טעמכ ךיז ןעניפענ סָאו ,רעזייהעפאק עכעלטנפע יד זא ,ןפוא םעד
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 וו ָא ק ר | ט תם ַא נָא ו

 ןזיב .גנונעדרָארַאפ רעקיזָאד רעד רעטנורא ךיוא ןלאפ ,זיוה ןטייווצ ןדעי

 טשינ ןעוו ןוא ?אנעלמוא טריפעג טעברא עצנאג יד רימ ןבָאה ראונאי ןטפ

 -עלאב יד ,"לט18, ,טארנדיי) םידדצ עלא סָאװ ,שינעייטשראפסימ סָאד

 ןופ ךמס ןפיוא ןעלדנאה רימ זא ,טניימעג ןבָאה (ןלאקָאל יד ןופ םיטאב

 -ימע ןענופעגנ ןעוועג רעכיז ןיוש ךיז טלָאוװ ,שינעביולרעד רעשישטייד א

 ןעוועג טלָאװ טלאמעד ןוא ןשטייד יד ןנָארטענוצ סע טלָאװ סָאװ ,רעצ

 -וטיטסניא רעד ןופ רעטייל ןכעלטראװטנאראפ סלא ,רימ וצ ייוו ןוא ךֶא

 -עג טשינ שרעדנא רעבָא ןעמ טָאה ןעננוגנידאב ערעזדנוא ןיא .,..עיצ

 טקנוּפ ,ןפאש ןוא ןעיוב סעּפע טלָאװענ טָאה ןעמ ביוא ,ןעלדנאה טנָאק

 ,ןלוש עשידיי יד ןרָאװעגנ טריפענ לאנעל טשינ גנאלטייצ א ןענעז יוזא

 רימ ביוא .וו"אא ןעגנוטלאטשנאראפ-טרָאּפפ ,ןרָאכ ,ןסרוק ,ןקעטָאילביב

 -ךָאנ רימ ןטלָאװ ,טיוה רענענייא רעד ראפ טרעטיצעג ָאטעגנ ןיא ןטלָאװ

 -- טּפיוהרעביא ,טיבעג םוש ןייק ףיוא --- ןכיירגרעד טנָאקעג ןעוועגנ טשינ

 .ןלערוטלוק ןפיוא

 -ראפ עלא רעביא החנשה-טּפיוה יד ןעמונעגרעביא ָאזלא ןבָאה רימ

 .ָאטענ ןיא ןעננוטלאטשנא

 -ָארּפ עלא ןא ,שינעביולרעד רעד ןיא טְקנוּפ ןפיוא ךיז קידנציטש

 -םארנָארּפ , עלעיצעּפס טריפעגנייא רימ ןבָאה ,טרירוזנעצ ןייז ןזומ ןעמארג

 וצ סע ידכ ,טריגנָאלָארּכ ןרעו טזומענ שדוח ןדעי ןבָאה סָאװ ,"ןטפעה

 ,רעקיזומ ןוא רעגניז-עדארטסע ,ןרָאיטקא עלא ,ןריפפיוא רעטייוו ןענָאק

 טָאה שרעדנא ?ייוו ,עקעט-םארגָארּפ אזא טימ ןעזראפ ןייז טזומעג ןבָאה

 יד זא ,םעד טימ טנכערעג ךיז טָאה ןעמ .ןטערטפיוא טרָאטעג טשינ רע
 "ודָארּפ רעדָא טליּפש ןעמ יצ ,ןלאקָאל יד ןיא ןרילָארטנַאק ןלעוו ןשטייד

 ןעמ טָאה רבחמ ןשידייטשינ א ןופ קיזומ ןייק .ןכאז עטרירוזנעצ טריצ

 רבחמ ןשידי-טשינ א ןופ עסעיּפ רעדָא דיל א ,ןליּפש טרָאטענ טשינ

 -םארגָארּפ יד ןריפנייא סָאד .טרעוװראפ גנערטש ןדיי ראפ ןעוועג זיא

 ןפמעקאב וצ טעברא רעזדנוא ןיא טרעטכיילראפ רעייז זדנוא טָאה ןטפעה

 .ןטערטפיוא ךעלטנפע ןענָאק לָאז רענייא רעדעי טשינ זא ,תורקפה סָאד

 -זיוה ןוא סעיצוטיטסניא ערעזדנוא טימ) ןלאקָאל יד ןופ םיטאבעלאב יד

 ךיז ןבָאה (תורצ ןייק טאהעג טשינ טרּפ םעד ןיא רימ ןבָאה ןטעטימָאק

 ערעייז ןיא זא ,ןטיהענּפָא ןֹוא גנונעדרָאראפ רעד ןָא ןטלאהעג גנערטש
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 ןעװעג סע} ז יא יוזַא

 טאהעג טשינ ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ ןייק ןטערטפיוא טשינ ןלָאז ןלאקָאל

 טאהעג ארומ ןיוש ןבָאה ייז לייוו ,"ןטפעה-םארנָארּפ , עטרירוזנעצ ןייק

 וליפא ,ןלאקָאל יד ןכאמראפ טשינ ייז לָאז ןעמ ,טיוה רענעגייא רעייז ראפ

 ןבָאה סָאװ ,ןלאקָאל יד ןֹופ רעמיטננייא ?ענינעּפשרעדיװ , עטלייצעג יד

 "ןצרעטנוא ךיז קיטיונ ראפ ןענופעג ןבָאה ,"תוכלמ , יב דצ א טאהעג

 -גייא ןענעז סָאװ ,סעזערּפמיא יד ךיוא ."ןביוא  ןופ ןלעפאב יד ןפראוו

 ןענעז ,טארנדיי ןופ ןעגנולײטּכָא ענעדישראפ יד ךרוד ןרָאװעג טנדרָאעג

 "?עיסימאק-סעזערּפמיא רעלארטנעצ , רעד ןרָאװעג טלעטשענוצ ייז ךרוד

 ןא ,ךיז טייטשראפ .עיצאוטיס יד טשרעהאב ןבָאה רימ .ןקיטעטשאב וצ

 ייד רעד ןיא ןרָאװעג טלעטשענוצ זדנוא ךרוד ןענעז סָאװ ,ןעמארגָארּפ

 גנולטימראפ רעד ךרוד ,"אדנאנאּפָארּפ ןוא גנורעלקפיואסקלָאפ , רעשט

 טרילָארטנַאקכָאנ רעירפ זדנוא ךרוד ןענעז ,ָארויב-םארגָארּפ ןשיליוּפ ןופ

 ךיז סנעדעצערּפ ןייק ןשטייד יד ןבעג טלָאװעגנ טשינ ןבָאה רימ ;ןרָאװענ

 -ענעגסיורא יד זדנוא ייב ןעמענּפָא ,לעוטנעווע .ןוא זדנוא וצ ןּפעשט וצ

 -םיוא ןיימ רעטנוא .טָאה ןשטנעמ באטש רעלעיצעּפס א .עיסעצנָאק ענעב

 ןייז טשינ ןלָאז סע זא ,רוזנעצ רעד וצ ןטסקעט יד טעבראאב יוזא טכיז

 ןענעז סָאװ ,ןכאז רעבָא ןעמ טָאה ןעננוזעג רעדָא טדערעג .תומינּפ ןייק

 ...?לבארוזנעצ , ןעווענ לָאמעלא טשינ

 -עג טָאה ,רוזנעצ רעד ןיא קעווא זיא סָאװ ,םארגָארּכ רעדעי תויה

 טרעדָאפעג ןבָאה ןשטייד יד) טפירשרעטנוא ןיימ טימ ןעזראפ ןייז טזומ

 ,ךיא .ןעמארגָארּפ עלא יד ראפ ךעלטרַאוװטנאראפ ןייז לָאז סָאװ ,ןשטנעמ א

 -ענ ,ָאזלא ,בָאה ,עיסימָאק-סעזערּפמיא רעלארטנעצ רעד ןֹופ רעטייל סלא

 קיאור ןגעוו ךיא בָאה ,(ּפָאק ןיימ ןלעטשרעטנוא טינשּפָא םעד ףיוא טזומ

 ,לאפ א ךיז טפערט .ןעמולח טנָאקעג טשינ וליפא ,טכאנ א ןפָאלשרעביא

 ןטערטעגפיוא ןטסיטרא יד ןענעז ,(?ָאקסערנענ,) עפאקדָאטעג א ןיא ןזא

 ייז ןוא ייצילַאּפ רעשידיי רעד ןופ טקזוחענּפָא טָאה סָאװ ,עיווער א טימ

 סָאװ ,(!טנידראפ רשכ ןבָאה ייז ןכלעוו ףיוא) טכיל א ןיא טלעטשעגקעווא

 טנאדנעמַאקטּפיוה רעד .ןצראה םוצ ןעוועגנ טשינ ,ךיז טייטשראפ ,ייז זיא

 -עפנָאק , א ףיוא ךיז וצ ןפורענסיורא םעד בילוצ ךימ טָאה יקסנירעש

 -רעד טזומעג ,געווסיוא ןרעדנא ןייק קידנבָאה טשינ ,בָאה ךיא ...?ץנער

 -ָאל עכעלטנעפע יד ראפ ךעלטרָאװטנאראפ טשינ ןענעז רימ זא ,ןרעלק
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 ןיא טריפעגכרוד זדנוא ךרוד ןרעוו סָאװ ,סעזערּפמיא יד ראפ רָאנ ,ןלאק

 -עגנָא ךיז טָאה יקסנירעש .ןטעטימָאקזיוה ןוא סעיצוטיטסניא ערעזדנוא

 -עג יד טלעטשעגסיוא זדנוא טָאה'ס רע ,טגערפעג ,"ןעלבירג , וצ ןביוה

 ךיז טָאה רע .ו"אא ָאטעג ןיא סעזערּפמיא ףיוא שינעביולרעד-לארענ

 ןעגנאגרעד ןוא טכאמ רעשטייד רעד טימ טקידנעטשראפ ןינע םעד ןנעוו

 טָאה 1942 לירּפא בייהנָא .עבמָאב יד טצאלּפעג טָאה סע .תמא ןצנאג םעד

 ןשידיי ןראפ ראסימָאק םענופ שינעביולרעד א ןעמוקאב טארנדיי רעד

 -ּפָאמוא ,טארנדיי םייב "?עיסימָאק-סעזערגמיא , ןַא ןדנירג ֹוצ לטרעפניווו

 ,"טנעמאטראּפעד-רוטלוק ןוא -טסנוק , ןקידנריטסיזקע םעד ןופ קיגנעה

 ןיא סעזערּפמיא עלא לָארטנָאק ןייז רעטנוא ןעמענרעטנורא ףראד סָאװ

 טָאטש ןיא טריטאקאלּפ ןבָאה ייז סָאװ ,גנוכאמטנאקאב רעד ןיא .ָאטענ

 רעד זא ,טגָאזעג טרעװו ,"אקסווָאדישז אטעזאנ , ןיא ןבענענרעביא ןוא

 םעד ןבייה וצ ליצ א ראפ טלעטשעג ךיז טָאה "טארעפער-סעזערּפמיא ,

 ,סרעטאעט עלא .סעזערּפמיא יד ןופ ָאוינ ןשיטסיטרא ןוא ןלערוטלוק

 -רעטאעט ךעלטנפע טריצודָארּפ ןרעו סע ּוװ ,ןלאקָאל ןוא רעזייהעפאק

 ןרעוו ןזומ ,סעיצקודָארּפ עשינָאפמיס ןוא עשילאקיזומ ,סעיווער ,ןסעיּפ

 -ארגָארּפ עלא ,טארנדיי םייב "טארעפער-סעזערּפמיא , םעניא טרירטסיגער

 ,ןוומ ,ןעגנוריפפיוא עשילאקיזומ ןוא ןטערעּפָא ,סעיווער ,רעטאעט ןופ ןעמ

 ידכ ,טארעפער םעד ןרעו טלעטשעגרַאפ ,טריפענפיוא ןרעוו ייז רעדייא

 -םיוא רעכעלטנפע ףיוא שינעביולרעד א טכאמ רעד ןֹופ ןעמוקאבוצסיורא

 ןשידיי ןופ ראסימָאק 'ה םענופ גנונעדרָארַאפ ַא ןופ ךמס ןפיוא .גנוריפ

 ןשידיינ םענופ טיבעג ןפיוא ןרָאט ,1942 לירּכא ןט8 םענופ ,לטרעפניוו

 ןעננופמאש עשילאקיזומ ןרעוו טריפעגנסיוא טשינ עשראוו ןיא "?לטרעפניווו

 ,לאפ ןיא .ןרָאטיזַאּפמָאק עשידייטשינ ןֹופ ןטרעצנַָאק עשינַאפמיס ןוא

 ,עפאק ,רעטאעט ןופ ?אקָאל ןיא זא ,ןרעו טלעטשענטסעפ טעוװ סע ןעוו

 "עג ןרעוו ןלעוו ,טרָא ןכעלטנפע ןרעדנא ןא ןיא רעדָא, טרעצנָאק א ףיוא

 ףכית לאקאל רעד טעוװ ,ןרָאטיזָאּפמָאק עשידיי טשינ ןופ ןעננופאש טליּפש

 -רעשט ןאמרעה רָאטקאדער -- טארעפער םענופ רעטייל .ןרעוו טכאמראפ

 ."יקסניוו

 -ראפ ןשטייד יד ךרוד עקאט זיא רעטסעקרַא ןשינָאפמיס ןשידיי םעד

 קידנבייהנָא ,טייצ םישדח ייווצ ןופ ךשמ ןיא ןטערטוצפיוא ןרָאװעג טרעוו
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 טָאבראפ םעד ףיוא ןעוועג רבוע טָאה רע לייוו ,1942 לירַּכַא ןט15 םענופ

 סע .,ןרָאטיזָאּפמָאק עשידיי-טשינ ןופ ןעננופאש יד ןליּפש טשינ ןגעוו

 ןיא ,ןלאקָאל עלא ןלעװו אבהל ףױױא זא ,טכאמעג םאזקרעמפיוא טרעוו

 -ראפ ףכית ,ןרָאטיזָאּפמָאק עשידיי-טשינ ןֹופ ןכאז ןליּפש טעוװ ןעמ עכלעוו

 טשינ רעמ רעטסעקרָא רעשינָאפמיס רעד ןיוש טָאה רעדייל .ןרעוו טכאמ

 א ןעוועג ןיוש ןיא סָאד לייוו ,ָאטעג רעוועשראוו ןיא ןליּפש וצ ןזיוואב

 -עד ןיוש טָאה ָאטעג ןיא ןוא עיצאדיווקיל רעד ןופ בייהנֶא ןראפ שדוח

 .גנומיטש עשינַאּפ א טשרעהעג טלָאמ

 .טארנדיי םעד ןוא זדנוא ןשיווצ ףמאק א ןביוהעגנָא ךיז טָאה'ס

 ךיז ןבָאה רימ .ןצנעטמעּפמָאק ןופ ענארפ יד ןעמווושענפיורא זיא'ס

 ןענעדראוצנייא ףיוא שינעביולרעד-ארענעג רעזדנוא ףיוא ןפורראפ

 -עזדנוא ןֹופ תוסנכה יד ןקראטשראפ וצ ידכ ,ָאטענ ןיא סעזערּפמיא

 ןא ,ןעוװעג םיכסמ הליחתכל טָאה טארנדיי רעד .סעיצוטיטסניא ער

 עטיורטראפנָא זדנוא יד ןיא טעברא רעזדנוא ןריפ רעטייוו ןלָאז רימ

 רימ .הכולמ א ןיא הכולמ א ןפאשעג ךיז טָאה'ס רעבָא ,סעיצוטיטסניא

 ןוא סעזערּפמיא ןענעדרַאוצנייא ףיוא ןשינעביולרעד ןבעגענסיורא ןכָאה

 שילארָאמ .ןשינעביולרעד עכלעזא ןבענענסיורא ךיוא טָאה טארנדיי רעד

 טאהעגנ ןבָאה רימ ?ייוו ,טארנדיי םענופ רעקראטש ןעוועג רעבָא רימ ןענעז

 ןוא ןטעטימַאקזיוה עלא ,ננוניימ עכעלטפאשלעזעג יד טייז רעזדנוא ףיוא

 ןרָאװעג טריזינאנרַא זדנוא ךרוד ןענעז סָאװ ,ָאטעגנ ןיא ןטסיטרא עלא

 ,עיצאזינאנרא עקראטש א ןיא

 ךיז לָאמ עקינייא טָאה ווָאקַאינרעשט םַאדַא ?רעטסעטלענעדוי , רעד

 טרָאד ןוא טארנדיי ןיא רעבירא ףראד ךיא זא ,ןנייצרעביא וצ ךימ טימאב

 ןלָאזס ,טנוזעג טשינ ןיא'ס לייו ,טארעפער-רעטאעט םעד ןעמענרעביא

 .ןבאנפיוא ןוא ןליצ עקיבלעז יד ןבָאה ןלָאז סָאװ ,סעיצוטיטסניא ייווצ ןייז

 ןא טציזאב ---טנָאזעג וואקאינרעשט טָאה-- טארנדיי רעד תויה
 טשינ טָאה סע עכלעוו ,טָארַאּפַא ןוויטארטסינימדא ןא ןֹוא טכאמ-ריפסיוא
 לָאז עיסימָאק-סעזערּפמיא יד ןא ,ןשטנווװועג זיא ,ףליהניילא עשידיי יד
 עניימ עלא ןעמענוצרעבירא טיירג זיא ווָאקַאינרעשט .טארנדיי םייב ןייז

 5יוו רימ ןוא ?עיסימָאק-סעזערּבמיא רעלארטנעצ , רעד ןֹופ רעטעבראטימ
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 וו ָא ק ר ו ט = ס ַא נָא ו

 -ערּפמיא רעטקינייאראפ רעד ןֹופ רעטייל סלא ןטסָאּפ םעד ןבעגרעביא רע

 .טארנדיי םעד ןָא ןסָאלשעגנָא ןייז לָאז סָאװ ,עיסימָאק-סעז

 -ניילא רעד ייב טעברא ןיימ זא ,טרעלקרעד ןוװָאקַאינרעשט בָאה ךיא

 ,ךיא טלָאװ ןגעקאד ,עיצקנופ עכעלטפאשלעזעג א יו ךיא טכארטאב ףליה

 -ויַצילֲאּפ א יו טליפענ ךיז ,טארנדיי םייב טעברא עקיבלעז יד קידנריפ

 .רעטמאאב

 .ןסָארדראפ קרַאטש ןווָאקַאינרעשט טָאה רעפטנע ןיימ

 רע טָאה-- גנונעקרענָא ןוא דובכ ןעגנערב סָאװ ,םינינע עלא ---

 עלאיצַאס) רעייא ףיוא ןביירשראפ ריא טליוו ---גנורעטיבראפ טימ טנָאזעג

 ריא טזָאל טעטיראלוּפָאּפמוא ןופ ןייב ןטראה םעד ןוא אטנָאק (ףליהניילא

 -ַאּפ , יד ךָאד ןענעז --טגָאז ריא יוו--- רימ לייוו ,ןעשזירג וצ זדנוא רעביא

 ,"ףליהניילא , רעד ןופ רעטעבראטימ ,ריא טמוק ןאד ..."עטמאאבדייציכ

 -רא רערעלוּפָאּפ טשינ רעבָא ,רעלָאזָאמ רעזדנוא ןופ תוריּפ יד טראש ןוא

 ךיא רעבָא ,זדנוא ייב ןטעברא וצ ןעגניווצ וצ ךייא טכער א בָאה ךיא .טעב

 וצ טמענ סלאפנדעי .טכער עקיזָאד סָאד ןצונסיוא ךייא יבנל טשינ יו

 טשינ ךיא לעװ ָאטעג ןיא סעיסימָאק-סעזערּפמיא ייווצ ןייק זא ,שינעטנעק

 ,ןרירעלַאט

 ,וָאקַאינרעשט םאדא "רעטסעטלענעדוי, רעד טָאה םעד ךָאנ דלאב

 טקישעגוצ ,ָאטעג ןופ רעטייל רעשיטקאפ סלא גנולעטש ןייז קידנצונסיוא

 רעזדנוא ףיוא רע טזייל .גנוקריוו רעקידפכית טימ זא ,גנודלעמ א זדנוא וצ

 "סיואדווירב א ןביוהעגנָא ךיז טָאה סע ."עיסימָאק-סעזערּפמיא עלארטנעצ ,

 "עג טשינ ךיז ןבָאה רימ .טרעדנעעג טשינרָאנ שיטקאפ טָאה סָאװ ,שיוט

 ,טעברא רעזדנוא טריפעג רעטייוו ןוא טקאפ םענעעשעג א ראפ ןלעטש טזָאל

 .ָאטעג רעוועשראוו םענופ עיצאדיווקיל רעד זיב

 ןביירטרעדנאנופ טלָאװעג טָאה ייצילַאּכ עשידיי ןעוו ,ןלאפ ןעוועג

 ןלעטשנגעקטנא עטסעפ סָאד רעבָא ,סעזערּפמיא ערעזדנוא ןֹופ םלוע םעד

 .ךיז ןגָארטּפָא רעייז ...טימ טקידנעעג ךיז טָאה םלוע ןטלמאזראפ םענופ ךיז

 רעלאיצַאס ראפ טפאשלעזעג רעד ךרוד רעטרימאלקַארּפ רעד תעב

 -סעזערּפמיא עלארטנעצ יד טָאה ףליה רעקידלאב ראפ עיצקא ףליהניילא

 -רא ןופ שדוח א 1941 רעבָאטקָא ןיא ןריזינאגרַא וצ ןסָאלשאב עיסימָאק
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 -אבטיונ יד ףליה וצ ןעמוק ןוא דנַָאפ-סננוטער א ןפאש וצ ידכ ,טסיט

 .תוחּפשמ ערעייז ןוא ןטסיטרא עקיטפרעד

 ןוא ןיילא ןטסיטרא יד ךרוד ןרָאװעג טריפענ זיא עיצקא עקיזָאד יד

 -ַאל ,רעזייהעפאק ,סרעטאעט יד ןיא ןעננולמאזטלעג ןופ ןענאטשאב זיא

 -ָארּפ ןֹופ ןעגנולמאז ךיוא יו ,ןעגנולמאזטלענ עלעודיווידניא ןוא ןלאק

 .-ימָאק רעכעלטפאשלעזעג רעלעיצעּפס א ןרָאװעג ןפאשעג זיא סע .,ןטקוד

 ןוא ןרָאיטקא ,רעקיזומ ןופ רעייטשרָאפ ןופ ןענאטשאב ןיא סָאװ ,טעט

 עבאנפיוא יד טַאהעג טָאה טעטימָאק רעקיזָאד רעד .רעלטסניק-עדארטסע

 סלא ,רעטלעג יד ןופ גנולייטראפ יד ןוא עיצקא עצנאג יד ןרילָארטנָאק וצ

 .ןבילקעגסיוא ךימ ןעמ טָאה טעטימָאק םענופ רעציזרָאפ

 ,ןטסיטרא עלא וצ ףורפיוא ןא טימ ןביוהעגננָא ךיז טָאה עיצקא יד

 ,רָאלק זיא סע .עיצקאפפליה רעקיזָאד רעד ןיא ןלעפ טשינ רָאט רענייק זא

 .לעּפא ןטשרע ןפיוא טלעטשענ ךיז ןבָאה ,םאנסיוא ןָא ,ןטסיטרא עלא זא

 א ןענופענ ןוא טעברא רעד וצ ןעמונעג ךיז קירעהעג יװ ןבָאה ייז ןוא

 םיספורטיּפא ראפ ךיז ןטלאה סָאוו ,טניירפ ןוא עטנאקאב ערעייז וצ געוו

 םעד ףיוא ןייז ֹוצ בדנמ טגָאזענּפָא טשינ ךיז טָאה ןעמ ןוא טסנוק רעביא

 .קעווצ ןקיזָאד

 ,ןעננוטיווק ןרָאװעג ןבעגעגסיורא ןענעז רעטלענ ענעמוקאב יד ףיוא

 ןוטעג ןיא יוזא ,ןסָאלפעננייא זיא סָאו ,עמוס רעד ףיוא טלעטשענסיוא

 רעזייהעפאק ,סרעטאעט עלא ןיא טסיטרא ןופ שדוח ןופ ךשמ ןיא ןרָאװעג

 םעד תבוטל ןרָאװעג טריזינאגרַא ךיוא ןענעז סע .ןלאקָאל-סגנולייווראפ ןוא

 ןוא ?םַאלַאּכ ידָאלעמ , ןיא סעזערּפמיא ערעסערג ייווצ טסיטרא ןופ שדוח

 -יב עשיטסיאַאדוי) ףליהניילא רעד ןופ לאז ןיא סעזערּפמיא עייר עצנאג א

 וצרעד עלא טקילייטאב ךיז ןבָאה'ס עכלעוו ןיא ,2 עקצאמָאלט ,(קעטָאילב

 ןעוועג זיא טאטלוזער רעד ןוא ,טסיזמוא ןצנאגניא ןטסיטרא עטריזיליבָאמ

 ,טלעג עמוס ענייש א ןבעגעג טָאה עזערּפמיא אזא עדעי .רעקידנצנעלג א
 ןייק ןעמונענ טשינ ןבָאה רעקורד יד ךיוא ל?ייוו ,תואצוה עלאמינימ ייב

 .וט"אא ןעננודאלנייא ,ןטאקאלּפ יד ןקורדּפָא ראפ טלענ

 ןרָאװעג טרימאלקָארּפ זיא סָאװ ,"טסיטרא םענופ שדוח , עיצקַא יד

 ןיא ןביוהעגנָא עיצקא-יד ךיז טָאה שיטקאפ) 1941 טסוגיוא ןט158 םעד
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 "עג טָאה ,1941 רעבָאטקָא ןט15 ןזיב טרעיודעג ןוא (רעבמעטּפעפ שדוח

 .סעטָאלז 7.963 געט ןעצ עטשרע יד ןיא דלאב ןבעג

 -עג טריפעגכרוד זיא עכלעוו ,ןטקודָארּפדזייּפש ןופ גנולמאז יד ךיוא

 "רעד ןקידנטיידאב א ןבעגעג טָאה ,עיסימָאק-סעזערּפמיא רעד ךרוד ןרָאװ

 -עג וצ טפעשעג ןופ ןעגנאנעג ןענעז ןטסיטרא עטריגעלעד לעיצעּפס .גלָאפ

 ןיא ןבעגעג קעווצ םעד ףיוא טָאה ןעמ סָאװ ,ןטייקיניילק יד ןופ ןוא טפעש

 ןסקאוועגסיוא ןענעז ,א"א ,ייט ,עוואק ,עשַאק ,שיילפ ,ןטקודָארּפדזייּכש

 ןוא עכעלטע ןיא ןרָאװעג טלייטעצ דלאב ןענעז עכלעוו ,ןסאּפאז ערעסערנ

 עקנארק יד וצ ןרָאװעג טקישעגרעדנאנופ ףכית ןוא ןעלקעּפ ענייש קיצכעז

 (טשינ לָאמנייק ךָאנ יװ טעוועשובעג טלָאמעד טָאװ עימעדיּפע-טופיט יד)

 ףכית ןעמ זיא רעטלעג עטלמאזעג יד ןופ .עקיטפרעדאבטיונ רעמ יד וצ ןוא

 תוחּפשמ ערעייז ןוא ןטסיטרא עקיטפרעדאכטיונ יד ףליה וצ ןעמוקענ

 זיולב ,ןרָאװעג ןוטענפיוא ליפ רעייז זיא טרּפ םעד ןיא .עציטש-טלעג טימ

 יזא ןעמוקאב רעקיזומ ןוא ןרָאיטקא 51 ןכָאה 1941 רעבמעטּפעק ןיא

 יָארּפ ןָא ןַא ןרָאװעג ןפאשעג זדנוא ייב זיא םעד רעסיוא ,ףליה םורא

 ערענעלק טימ ןפלָאהעגסיורא טָאה סָאװ ,עסאק-םידסח-תולימגנ עקיטנעצ

 ןלעוּפ טנָאקעג טשינ ןבָאה סָאװ ,ןטסיטרא ךס א .תואוולה ערעסערג ןוא

 רעקידובכב א ןופ רעבָא ןבָאה ,ףליה ךָאנ טנאה יד ןקערטשוצסיוא ךיז ייב

 עשידיי ןסָאנעג ךיוא ןבָאה תואוולה עקיזָאד יד ןופ ,ןסָאנעג ַאי האוולה

 טנכערראפ ףראד וטפיוא רעקיזָאד רעד .רעביירש ןוא רעקיטסאלּפ-רעלאמ

 רעלאיצַאס רעד ןופ ןעגנוכיירגרעד עטסוויטיזָאּכ יד ןֹופ ענייא וצ ןרעוו

 -עּפָאָאק א ןענאטשטנא ךיוא זיא עיסימָאק-סעזערגמיא רעד ייב .ףליהניילא

 "זייּפש ענעדישראפ טימ רעדילנטימ ענייז טגרָאזאב טָאה סָאװ ,וויטאר

 לײטּפָא ןַא טנדרָאעגנייא ךיוא ןבָאה רימ .ןזיירּפ-טרוה יד טיול ;עלקיטרא

 יילרעלא טריפעגכרוד ןטסיטרא יד תבוטל טָאה סָאװ ,ףליה רעשידירוי ראפ

 ןֹופ שארב .וו"אא ןעגנולָאצּפָא-רעייטש ,ןגארפ-תוריד ייב ןצנעוורעטניא

 .שטאקסדאּפ .י טאקָאװדא ןענאטשעג זיא גנולײטּפָא רעד

 ךיז ןבָאה ,ןרָאװעג ןסָאלשענּפָא קידנעטשלופ זיא ָאטעג סָאד ןעוו

 :ןענופעג םיא ןיא

 רע סישזוער ,ןטסיטרא עשידי 38

 רע ריפ ס ט פ עש ע) ןוא

40 



 ןעװעג סע זיא יוזַא

 רעלטסניק-עדארטסע פ 2

 ןרָאטיזָאּפמ ָאק ןא רעקיזומ 7

 {ב ירש ענ ןבָא ה סָאװו ,רע ב ײר ש 81

 -עשיאערבעה ,רעשידי רעד ןיא

 . ךארּפש רעשיליוּפ ןוא

 ןוא רעקיטספאלּפ-:רעלאמ 28

 | ן ר ַא ט ּפ לו ק ס

 ןבילבראפ ןענעז םידיחי זיולב עכלעוו ןופ ,ןשטנעפ 48 6 ןעמאזוצ

 : .ןבעל םייב

 סָאװ ,רעביירש ןוא רעלטסניק עלא ןופ ןעמענ יד רעביא ָאד ביג ךיא

 : ָאטענ רעוועשראוו ןיא ןענופעג ךיז ןבָאה

 ןשטנעמ-רעטאעט ןוא ןרעטישזער ,ןרָאיטקא

 ,(גרובזניג) דלָאנהא ,םירמ אקסעלרָא ,אקסרעבָא ,ףסוי ןייטשנרָא

 .(ראוורעקוצ) אנעלעה אקסווָארטסָא

 -נריב ,סקַאמ ןירב ,ףלָאדא ןאמרעב ,השמ יקסריבלַאב ,הנח זַארב

 שטיוװָארָאב ,(ןאמסקילג) ןאמיש שטיװאנָאדנָאב ,.מ אקסנָארָאב ,דוד םיוב

 דלעפנעמולב ,טנומגיז רעדאב ,אזיל רעשיפ-אקסראנ ,(גרעבלָאז) ןאנעז

 .ַאנאיד

 ,אלעפ .שזַאברַאג ,השמ שזאבראג ,.י ןאּפשנירג ,אנעלעה בילטָאנ

 -טָאג ,רתסא גרעבנעדלָאנ ,(ןאמסקילג) ןאיראמ יקסנישטילג ,ןָאעל ַאדיַאג

 .ַאװַאלסינָארב ןאסרעג ,אשירנ ןאמרענ ,.ה דירפ

 : .עלעקנאי רעקיצנַאד

 יד) .ר גרעבסליה ,(ביורטנייוו) אניגער ךילצרעה ,דוד רענרובמאה

 .דוד ןאמפלעה ,םהרבא ןרעּפלאה ,(גרעבסליה לטָאמ רָאיטקא ןופ רעטכָאט

 רעדניוו ,בייל רעניוו ,(?עקניפשרעה) ַאנוווסינרעוו ,סקַאמ דניקסיוו

 ,סענאי גרעבנייוו ,יעשזדנא טסַאלװ ,הנח שילעוו ,עינָאס גרעבנייוו ,ריאמ

 ,לדנעמ רעכיוו

 ,דוד ןאמרעדייז ,אישעצ נרעבדנאז ,עשוהי גרעבדנאז ,דבכוי גרעבליז

 .טנומניז יקצנעשז ,לאכימ שטינז ,ירַאה ןאמרעדייז
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 (ןאמרעסאוו) אקיוודול אקסניוורעשט ,לחר ווָאקרוט ,אקסנישטלַאשט

 .סאנָאי ווָאקרוט

 .ישזעי טָאדנארוי

 ,אקסווארביל ,הנח רענרעל ,לעניּפש-עירול ,דוד יאול ,קאשז יוועל

 -יקסניּפיל ,.א ןַאמרעל ,.א אקצישטנעל ,הנח ןיוועל ,אנימ גרעבנעטכיל-יאול

 .מ רעקיטכאל ,.א ןיוועל ,ףלָאדא סעשּפיל

 ,יצאנניא שטיװָאקשַאמ ,איפָאז םנעטראמ ,ןירעוועס עדיימ ,אלעינַאמ

 .דנומדע שטיווָאנימ ,ןבואר ווָאלאסראמ ,יכדרמ האזמ ,יעשזדנא קערַאמ

 -נעסונ ,ףלָאו זיוהיינ ,ףסוי טריוויינ ,אדיא ןַאטַאנ ,ימענ ןַאטַאנ

 .אצישזָאנײקסרַאנ ,אינער נייווצנעסינ ,אנעל ַאקסרינ ,לארשי םיוב;

 רעלדנאס ,קחצי עװלַאס ,ַארַאלק שטיווָאלאנעס ,קיזייא גרעבמאס

 -סינאטס יקסנַאטס ,(אקסיירעס) אלעטס ַאקסװַאלס ,אזָאר רעלדנאפ ,םייח

 | .מ קעדָאּפס ,שונאי יקצישזבערס ,(ןילכאר) וואל

 -ךירפ ,ארָאד ?עקאפ ,אננא רעשיפ ,ןאמרעה רעשיפ ,החמש לעטסָאפ

 .ַאדַא ַאקסמָאלָאּפ ,.י יקסנאנזָאּפ ,.ש יקסנאנזָאּפ .וואלסישטעימפ ןאמי

 ,לרַאק טסילַאבמיצ ,םולש רעקוצ ,אניגער רעקוצ

 -ָאק ,ואלסינַאטס ָארַאק ,.ה ַאקסנירק ,םהרבא ץרוק ,המלש רענטוק

 ,ערייז-רענטוק ,רָאשטשַָארק ,המלש ץנַארק ,המלש ןָאק ,איצילעפ אקסלעשז

 ,ףסוי יקסלעניק ,אלֶאּפ רעזייק ,אינַאמ שטיוװָארעזייק

 ןעזָאר ,ןָאעל יקסווָאטיר ,אנינער ןיישטָאר ,עלהיעשי ןײשטָאר

 -נעזָאר ,החמש אביר ,עשַאמ ןַאמטָאר ,(םיובלעניז) עינאמ ןעזָאר ,החמש

 ,(רערינער) טנומניז ארגער ,אטעינא רעזייר ,טריוויינ-ןעזָאר ,.פ בראפ

 .אנינער

 ָאנעבעש ,הניד שטיװעיַאש ,הוח רעדעפקָאטש ,השמ רעדעפקָאטש

 .קירנעה ָארַאש ,דוד ןאמרעש ,וװַאלסינאטס

 ןמסיטרא-עדארטסע

 .(אישיראמ) םירמ טָאטשנעזייא ,ןָאטסַא ,ַאירַאמ רעסָא

 .אינָאס ַאקצָאטסָאלאיב

 .-ָארג ,ארעיוו ןארג ,(ןָאק) ַאמריא ןערנ ,אינאפעטס אקסנעשזדָארג

 .רעסאוודלָאנ ,אניא אקסוואכ
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 .רעגנילטוד ,לאגעס-אקסניאווד ,אנעריא אקסניבירד

 .אישירַאמ ףָאהרעטניה ,.א ףָאהרעטניה ,תור טאטשרעבלאה

 .אנעלעה םייהטרעוו

 .הרמז דלעפגילעז

 .(קאביווצ) רוטרא רוט ,איפָאז שרוט

 .אטרעב אקצערַאי ,(אביר) ירעי

 ;ַאיליל ,(ןיוועל) אירַאמ ַאוװָאמיבול ,(ןילעמרעה) וואלסידַאלװ ןיל

 ,.א גרעבנעטכיל ,ןאמרעה ארעטיל ,קילוק-ץישּפיל ,(ןייטשנעיליל) ַאנַאמָאר

 .י יקסּפיל ,ַאלַאג ַאקסנישטשעל

 -ניטכאמ) ַארַאס ָאנרַאמ ,רתסא ןייטשלימ ,(ןאמפיש) .מ ינַאװלַאמ

 -שטעימ ,(גרעבנעזָאר) ַאקשישטנַארפ אנווננאמ ,השמ יקסווָאדָאימ ,(רענ

 ."שוצַאו סאנעצעמ , ,קעטעימ יקסווָאק

 | .ןושרג ַאטָאריס

 .ַאדיא טסעוורע

 ,רעדירב יקסװוָאקנָאּפ ,אואלסעשט ןָאסנערעּפ ,אנעריא אקצישורּפ

 .יקסנאשקאפ ,(ןיוועל) ַארימ אקסנַאשקָאפ

 .לעקנערפ-אקסרָאק ,אראלק סודרונ-אקסנימאק

 .אנרע ןיישנעזָאר

 רַאלקש ,אניבַאס ןאמפיש ,האל ּפָאקנעצאּפש ,אזיא ַאקסוועשערעש

 .ןָאעל-דראנָאעל יקסוועשערעש ,(ןזח) ןאמרעש ,טנומגיז

 ןרָאמיזָאּפמָאק ןוא רעקיזומ

 ,יקסוועשזרא ,ראנדע טונרעטפא ,םייח שא ,דוד טדאטשנעזייא

 .אנעלעה גרעבנעזייא ,איצילעפ זואהסעבא

 .-רעב ,דראנרעב ןאמקרעב ,ןָאעל יקסנורָאב ,טנומניז יקצָאטסָאלַאיב

 ,טנומניז רעסקָאב ,םייח ןאמטיירב ,ךוראב ,טנומניז ןייטשדנאלרעב-דנאק

 .סוקניּפ גרעב ,דוד דיירפנרעב ,אֵלֲאֹּפ טילב ,ארָאד עדוארב

 יקסניווַאלנ .םָארּפ ,שאילע אקלומאנ ,.ס רעדעפדלָאג ,רוטרא דלָאג

 ןייטשדאלג ,בקעי ןייטשדאלג ,וואלסישטעימ אקלומָאנ .ּפָארּפ ,םולשי

 ,ישזעי םאלפדלָאנ ,.י אקלומאנ ,יליל גרעבדלָאנ ,קאזיא ןייטשטאלג ,לארשי
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 וװ ָא ק ר נו ט ס ַא ג ָא ו

 -םישטעימ רעוואזונ ,לאוי ןאמבארג ,אננא ןייטשרעג ,רָאדיזיא גרעבנירג

 .שזעימישזַאק רעטנרעלעג ,.י דלָאנ ,ןָארא סביג ,וואל

 ,אלירַאמ שטיוועלמורד ,ַאננַאה ןייטשקיד ,אלעטס אקצישארבָאד

 .,ןאמרעטכיל-שטיווָאדיװַאד

 -ךול ןאמצלָאה ,(ךורב ןאמשרעג) ָאנורב סערעה ,לארשי ןַאמרעמאה

 .קירנעה קוטשלַאה ,אינאלעמ אקצילוקימ-ףָאה ,קיוו

 ןָאסּפלָאװ ,טנומגיז ןָאסּפלָאװ .פָארּפ ,קירנעה רעטלַאהגאוו ,פָארּפ |

 ,(רעגניז) אוויא יבסעוו ,אנַאיליל רעקנאב-םראוו ,קירע רעליײפלָאװ ,אקילג

 ,לאומש טָארנייװ ,אנעלעה שיפלאוו ,אנעלעה ווָאקיניױװ ,אסערעט םואבנייוו

 ,לדייא דנאלייוו ,קעדיא שטיװָאפלַאװ ,םייח בוארטנייוו
 .ןאמצלאז ,תור גרעבדנאז ,קישטייז ,בוקאי ?עדייז ,.י סקאז .ָארּפ

 יקצילדעי ,ארימ אקסמילָאזָארעי ,קירנעה םָאט ,ישזעי םואבנעקנָאמ

 .ירעי ,םהרבא

 "על ,ףסוי יקסנישובאל ,אקשישטנארפ אקסנישטשעל ,.א קאוועל

 -קעלא ןאמרעביל .,ּפָארּפ ,קאישאוו-ןאמרעדעל ,טנומניז יקצינדעל-ןאמרעד

 .ףלָאו רעואדיל ,דראנרעב ןָאפניױװעל ,ןָאעל ןאמרעביל ,רעדנאס

 "יימ ,םאדא שטיווָאלושימ ,.ה רעמײהנַאמ ,רָאטקיװ שטיוװָאלושימ

 ןאמטימ ,דערפלא לעזיימ ,ישזעי ןאמטימ ,איצילעפ גניסעמ ,לארשי סלעז

 שטיװָאקרַאמ ,ַאבַא טסידָאלעמ ,לעדוי טסידָאלעמ ,בוקאי רעסעמ ,םאדא

 .ַאשזור םולבדלָאנ-ַאקסרימ ,אנילאה

 ,ארעיוו קרַאמיונ ,ןַאמלַאק לעדַאנ ,ןַאירַאמ ךייטיונ

 .מ קינעקוס ,.ה עצּפישזקסיײקפווָאּפישזקס ,דרַאשיר אריּפס

 "אי אקצישורּכ ,טעקַאּפ ,.י יקסרובסרעטעּפ ,ןָאמיש ןַאמלוּפ .ָארּפ

 ,הנשוש ושדלעפ ,אנינַאי רענפעה-רעילימאפ ,?ארשי סישיווייפ ,פָארּפ ,אנינ

 ,םַאדַא יקסנאמרופ ,אינאפעטס סנעטלעפ ,ןַאירַאמ רַאליפ ,ידַאקרַא ָאטַאלפ

 ,ןָאמָאלַאס ןאמדירפ ,אדראוודע ןייטשנייפ ,בָאב רעלדיפ ,.ס ןייטשגינעפ

 -כיר-ושדלעפ ,אניל אקסווָאקלאפ ,םַאדַא ָאקשרעפ ,ףסוי טואהשיפ ,פָארּפ

 .לרעּפ רעט

 .ךלמ ןאמרעקוצ ,קחצי ןאמרעקוצ

 ,ןָאמיש קעשַאטַאק ,ןאילוי ןוארבשריק ,דלָאנרַא ןוארבשריק ר"ד

 "אטס ןָאק ,(ןַאנַאק) ןַאי יקסווָאנַאכָאק ,בוקאי ןַאנַאק ,ןַאי ווָאקבָארָאק
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 ןעװעג סע זיא יווַא

 -ַארק ,דלָאּפָאעל ןאמדרעפ-ּפרַאק ,בייל ץעינזוק ,סירָאב יקצינערק ,וואלסיג

 ,טידע םייהלעמיק ,אוואלסעשט ריסָאק ,אנעלעה ןָאק ,לאינד יקסווָאק

 -ָאר ,פָארּפ ,.י ןײטשטָאר ,ןאמָאר ?אטנעזָאר ,דלָאּפָאעל ןייטשניבור

 -ַאּפַאר ,.י רענסָאר ,.ה רענסָאר ,השמ שטיווָאניבאר ,יצאנניא םואבנעז

 .קירנעה גרעבנייר ,יקסוֿפַאר-טרָאּפַאּפַאר ,.י יקצַאּפַאר-טרָאּפ

 ,ה ןאמליּפש ,(סערעה) קירנעה ןאמליּפש ,ווַאלסידַאלװ ןאמליּפש

 -טָארטש ,םאדא גרעבמָארטש ,ןָאעל לענָאפליּפש ,אלָאל גרעבסַארטש ,ץלוש

 ,םהרבא ָאקלעדיש ,קיוודול רעצינש ,ןתנ רעדיינש ,ןאמצנַארטש ,.י גרעב

 -רעיַאש ,השמ סייוויינש ,אניגער ַאקסנַארעשטש ,אילַאטַאנ גנרעבצראווש

 .יקציננעיש ,.ע ןאמ

 ןרַאמּפלוקס ןוא רעלאמ

 | .אנעשטסָא

 .ס דלָאנניג ,ןאמרעביולג ,שטיווָאבאג

 .רענייווש-רעשטלעוו ,וואלסידאלוו ביורטנייוו

 .יקסנישטָאקיט ,רָאינוי שטאבמערט ,רעטכארט

 .ןיוועל ,,א ןאמרעביל

 .אנינער קאלדנומ

 .מ שטיווָאילע

 .ןייטשלעקניפ ,םיובנעגייפ ,סקילעפ ןאמדירפ ,ןאמרעטוּפ ,רעטומלרעּפ

 .אניצ

 .ןאמָאר קיטשמארק

 -יבאר ,אליפָאעט ךייר ,איפֲאז ךואַארטשנעזַאר ,ןאמָאר לאטנעזָאר

 .ןאמרעה שטיווָאנ

 .ףסוי קאינווילש

 רעביירש

 לעניא ,לחר ךאברעיוא ,.מ .י םיובלעּפא ,קענאשזאבָא ,ןרהא ןרָאהנייא

 ןייטשנרא ,יצירואמ ךעשזא ,םוחנ ץישעבייא ,אטוג גייווצנעזייא שונַאי

 ,קראמ
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 -רעקעב ,(םילעס) ץלַאהנערעב ,לאיחי םיוב ,(סַאדנוק) ןאמגרעב

 -אב .פָארּפ ,(לאטנעמולב) ןָאעל טנָאמלעב ,ןייטשנרעב ,אנילעצ ןָאסרעיעמ

 .ףלָאדא ןאמרעב ר"ד ,אנילואּפ ןוארב ,ריאמ ןאבאל

 -ראמאג ,סקאמ רעלעג ,המלש טרעבליג ,.א עזוואג ,אנעריא רעלזייג

 | ,ווָאקינ
 .עלעשרעה ,.ש ןרָאהשריה

 -אוו ,שוצַאו ,הדוהי קאיוואשראוו ,ריקי יקסוואשראוו ,ביורטנייוו

 .יישזדנא טסַאלװ ,לאומש רעטניוו ,.י ןאמרעס

 ,ללה ןאמדייז ר"ד

 .קירנעה יקסניוורעשט ,ריאמ רענדושט

 .ג אקצעראי

 .ןויצ ןב שטיווָאניליכ ,.ז .א שטיװָאנַאכַאכ

 ,םחנמ רעדניל ,.מ שטיווָארעזייל ,לאיחי רערעל ,אקירנעה טרעװַאזאפ

 .לטָאמ ןָאסלעכימ

 ,לטָאמ ןָאסלעכימ

 .קירנעה יקזדורגנָאװאנ ,.מ גרעבנרינ

 .ץירוס .וודא ,.ש .י יקצינּפוטס ,אנילעצ קַאּפַאלס ,ווָאלַאקס

 .ב .א ןאמרעקע ,הדוהי גרעבלע

 -ניפ ,הדוהי אקרויּפעשּפ ,.י .י סוּפָארּפ ,עשוהי עלרעּכ ,יבצ יקצולירּפ

 ושדלעפ ר"ד ,.מ רערעלראפ ,(םרּוװדלעפ) קחצי דלעפ ,הימחנ ןייטשלעק

 | .יקסנַאשקָאפ ,(םשדןב)

 .ןנחלא ןילטייצ ,ללה ןילטייצ

 ןַאהַאק ,.מ יקסמירק ,ףסוי ןַאמריק ,קחצי ןָאסלענעצאק ,םחנמ סינּפיק

 .אנעריא לארָאק ,.י רעייטנרָאק ,יקסווָאלזָאק ,שונאי קאשטרָאק ר"ד ,.ז .א

 דלעפנעזָאר ,קחצי שטיוואר ,.מ רעדעפזייר ,לאונמע םולבלעגניר ר"ד

 .(תפי) הדוהי אריּפש ,.י יקסווָאקַאר ,.א ווָאנָאר ,(עשטנָאב)

 ,סאנָאי רעּפש ,שריה ןרעטש ,לארשי ןרעטש ,וואלסידאלוו ?לעננעלש

 ,לימדיינש ,רעדניקנייש ,קחצי רעּפיש ר"ד
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 אש

 עיצאזינאגרָא-רוטלוק עשידיי

 (רָאקיי)

 -ילדנעצ ןוא םידמושמ רעטנזיוט ָאטענ ןיא ?ןפראווניירא  ןטימ

 טייוו ןעוועג ןבעל ץנאנ רעייז ןענעז סָאװ ,ןריי עטרילימיפא רעטנזיוט רעק

 -שידיי ןופ אליממ ןוא ךארּפש רעשידיי רעד ןופ ,רוטלוק רעשידיי רעד ןופ

 ,"טסייג רעשיליוּפ , רעד ָאטענ ןיא ןרָאװעגנ טכארבעגניירא ךיוא זיא --- טייק

 א סע ןיא ךָאד רעבָא ,ןעגנילק טשינ לָאז סָאד לָאסקַאדַארַאּפ יו

 רעד ףיוא עקידנרינימָאד יד ןרָאװענ זיא ךארּפש עשיליוּפ יד זא ,טקאפ

 טאהעג ןבָאה ייז סָאו ,ךריק-םידמושמ רעד ןיא רָאנ טשינ .סאנ רעשידיי

 -טפאשלעזענ ןיא ךיוא רָאנ ,עיציזָאּפסיד רעייז וצ סאנ אנשעל רעד ףיוא

 ,טארנדיי ןיא ןוא ןלאקָאל יד ןיא ,סאנ רעד ףיוא ,ןלוש יד ןיא ,ןבעל ןכעל

 רעשידיי רעד ןיא וליפא ;עקידנרינימָאד יד ןעוועג ךארּפש עשיליוּפ יד זיא

 רעשידיי רעצנאנ רעד טסיטלעוועג ןיוש טָאה'ס וו ,ףליהניילא רעלאיצאס

 ץלא ןיא ןעננורדעגניירא ךארּפש עשיליוּפ יד ךיוא זיא ,וויטקא-רוטלוק

 ,ןדיי עטרילימיסא יד ,ייז .טעברא רעד ןופ ןטינשַּכָא עלא ןוא ךעלרעמעק

 ,סעיצאזינאנרָא ערעזדנוא ןופ ןטמא עלא וצ ןרָאװעג טזָאלענוצ ךָאד ןענעז

 -וטיטסניא ערעזדנוא ןופ ןריט יד עכלעוו ראפ ,םידמושמס יד וצ ךוּפיהל

 ןענעז ,ןלײטּפָא עטנייוצראפליפ ענייז ןוא טארנדיי םעד רעסיוא ,סעיצ

 .טכאמראפ ןעווענ

 סָאװ ,גנונעוואב-עיצאלימיסא עקראטש א ןביוהעגנָא ךיז טָאה'ס

 וליפא ןעוועג) ָאטעג ןיא ןבעל עשידיי סָאד ןציילפראפ וצ טָארדעג טָאה

 .(...!ודמש ןופ ןלאפ



 װ ָא ק ר ו ט / סם ַא נ ָא וי

 ןבָאה רימ יו רעדָא ,עיצאזינאנרָא-רוטלוק עשידרערעטנוא עשידיי יד

 ןצנאגניא ןיא ָאטעג סָאד ןעוו ,טעדנירגעג ךיז טָאה ,"רָאקיי, :ןפורעג יז

 יד ןפמעקאב וצ ליצ א ראפ טלעטשעג ךיז טָאה ןוא ,ןרָאװעג טכאמראפ

 שידיי ןריפנייא ,סאנ רעשידיי רעד ףיוא "םזיקירדנעמש , ןוא עיצאלימיסא

 -ָארּפ ןוא סעיצוטיטסניא עכעלטפאשלעזעג עלא ןיא ךארּפש עלעיציפָא סלא

 ,רוטַארעטיל עשידיי יד ןוא טרָאװ עשידיי סָאד ;רינאּפ

 ןיא עיצאזינאגרֶא רענעפאשעג-יינ רעד ןופ ןייבנקור ןוא המשנ יד

 -טפאשנסיוו רעגנוי רעד ,שידיי ראפ רעפמעק רעכעלדימרעדמוא רעד ןעוועג
 טימ ךיז טָאה רעכלעוו ,רעדניל םחנמ רעטסיגַאמ ,טסימָאנָאקע ןוא רעל

 רעד ןיא ןפרָאװעגניירא ןערב ןוא טנעמארעּפמעט ןכעלטננוי ןצנאג ןייז

 .טעברא-רוטלוק

 -ניילא רעלאיצָאס , רעד ןיא ןביוהעגנָא טעברא יד ןעמ טָאה ?כ םדוק

 שידיי טריפעננייא טָאה ןעמ ּוװ ,ןעגנולײטּפָא עריא עלא ןיא ןוא "ףליה

 -ניילא , רעד ןופ עטלעטשעגנָא עלא .ךארּפש-סננאנמוא עשירָאטַאנילבָא סלא

 סָאװ ,לָאצ עסיורג א רעייז ןענופענ ךיז ןבָאה'ס עכלעוו ןשיווצ ,"ףליה

 -צרוק א ןכאמכרוד טזומעג ןבָאה ,שידיי טרָאװ ןייק טנעקענ טשינ ןבָאה

 לאקָאל ןיא טריפעגנייא טָאה "רָאקיי , רעד סָאװ ,שידיי ןופ סרוק ןקינימרעט

 סרוק םעד ןקידנעראפ ןכָאנ .עקצאמָאלט ףיוא טעטימָאק-עגַאנאניס ןופ

 עשידיי יד טשרעהאב קינייוליפ שטָאכ טשינ טָאה סָאװ ,רענייק טָאה

 עיינ ןייק ."ףליהניילא , רעד ייב רעטמַאַאב ןייק ןייז טנָאקעג טשינ ,ךארּפש

 ,טרָאװ ןוא טפירש ןיא שידיי טשרעהאב טשינ ןבָאה סָאװ ,עטלעטשעגנָא

 ןעמוקעג ןענעז סָאװ ,ןטנעטע יד וצ .ןעמונעגנָא טשינ רעמ ןיוש ןעמ טָאה

 ןיא ,ןדנעוו טזומענ ךיז ןעמ טָאה ,םינינע ענעדישראפ ערעייז ןקידיילרעד

 ,שידיי ןיא ,ייר רעטשרע רעד

 -עגנייא ןענעז סָאװ ,ןעגנומענרעטנוא ןוא ןעגנוטערטסיורא עלא

 עשיטסיאַאדוי .וועג) "ףליהניילא , ןופ לאז ןסיורג םעד ןיא ןרָאװעג טנדרַא

 ,ןטסיטרא .ךארּפש רעשידיי רעד ןיא ןעמוקרָאפ טזומענ ןבָאה ,(קעטָאילביב

 ןבָאה ,עניב רעשיליוּפ רעד ףיוא ןטערטענפיוא ןבעל ץנאנ רעייז !ענעז סָאװ

 ןבָאה ייז ביוא---רעדיל עשידיי ,סעיצאטיצער עשידיי ןענרעלסיוא טזומעג ךיז

 קאמשעג עקאט ךיז טָאה םלוע רעד ןוא .לאז רעזדנוא ןיא ןטערטפיוא טלָאװעג

 .שידיי ןענרעל וצ ןביוהעגנָא
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 ןעװעג סע זיא יוהזַא

 -עג ךיז טָאה רעדניל םחנמ טימ שארב "רָאקיי, ןופ עיצאנעלעד א

 ןיא ןריפנייא לָאז רע ,וָאקַאינרעשט םַאדַא "ןטסעטלענעדוי , םוצ טדנעוו

 טשינ רעבָא ןעמ טָאה סָאד ,ךארּפש עשירָאטַאנילבָא סלא שידיי טארנדיי

 ןוא םידמושמ עקירעביא יד טשינ ,יקסנירעש טשינ ?ייוו ,ןלעוּפ טנעקעג

 ערעייז ןיא טסעפ ןטלאהענ טארנדיי םעד ןבָאה סָאו ,םידמושמ-בלאה

 -אנעלעד רעד ןשיוװצ זא ,טנאסערעטניא .טזָאלרעד וצרעד ןטלָאװ ,סעּפאל

 טעבראעג טָאה סָאװ ,אבמער םוחנ ןעוועג ךיוא זיא ןווָאקאינרעשט ייב עיצ

 .טארנדיי ןיא

 עסיורג א רָאג טלקיווטנא טפירש ןוא טרָאװ ןיא טָאה "רָאקיי , רעד

 -ָארּפ עקיזָאד יד זא ?!שידיי דער -- דיי, :ננוזָאל ןרעטנוא עדנאנאּפָארּפ

 גנושירפרעד ןוא ננובעלפיוא עקראטש א טכארבענניירא טָאה עדנאנאּפ

 .  .,ןגָאז וצ קירעביא ןיא ,ןבעליָאטענ ןקידכשוח רעזדנוא ןיא

 ,ןלוש ןופ ץענ א טעדנירנעג טָאה עיצאזינאגנרָא-רוטלוק עשידיי יד

 עשידיי עסיורג א טנפעעג ,טעטיזרעווינוא-סקלָאפ א טריזינאנרַא ,ןסרוק

 -ישראפ ,סעיצקעל עכעלטפאשנסיוו ,ןטארעפער טרישזנאדא ,קעטָאילביב

 ןשירארעטיל ןוא ןשירעלטסניק ןכיוה א ןופ ןעגנוטלאטשנאראפ ענעד

 -לבוי ,סעימעדאקא ייר עצנאג א ןרָאװענ טריזינאנרא ןענעז סע .טרעוו

 ,םירפס רכומ עלעדנעמ ,ןרענניטע המלש ,ןיולח הדוהי טעמדיוועג ןעננורעייפ

 .ַא"א .ןקיווייל ,ןשא ,ןקילַאיב ,ןצרּפ ,ןעמכילע םולש

 -דנוש ןוא רוטארעטיל-דנוש רעביא םיטּפשמ טריזינאגרָא טָאה ןעמ

 ןיא ןבאנסיוא עשידָאירעּפ ייר עצנאנ א טזָאלענסיורא טָאה ןעמ ;רעטאעט

 .ָאווינ ןכיוה א ףיוא ןענאטשענ ןענעז סָאװ ,ךארּפש רעשידיי רעד

 -ָאפ ןוא ןטנעמוקָאד ןעלמאז טימ ןעמונראפ ךיז טָאה "רָאקיי , רעד

 דיוא יו ןברוח רעזדנוא ןוא עינַאלַאריטרַאמ רעזדנוא ןגעוו סעיפארגָאט

 רעשידיי רעשידרערעטנוא רעטנייוצראפ-ליפ רעד ןופ ןנאנסיוא יד ןופ

 םנעמאדנופ םעד טניילענ שיטקאפ טָאה "רָאקיי , רעד ,ןליוּפ ןיא עסערּפ

 גנֹוריפנָא רעד רעטנוא ןענאטשענ זיא סָאװ ,וויכרא ןשידיי ןלארטנעצ ןופ

 רעטסטנעָאנ רעד ייב ,םולבלענניר לאונמע ר"ד ןכעלסענראפמוא םענופ

 .א"א יקסווָאקטונ ,רעסַאו רעטסינאמ ,רעדניל םחנמ ןופ ףליחטימ

 םייב "רָאקיי, רעד טליּפשעג טָאה לָאר עראבצאשּפָא טשינ א שממ

 .ןטעטימַאקזוה רעטרעדנוה יד ןיא טעברא-רוטלוק עטנייווצראפ א ןריפ
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 ןוא רעלטפאשנסיוו ,ןטנערעפער ,רעביירש ,ןרָאטקעל ןֹופ בַאטש רעצנאג א

 םענופ ךעלעקניוו עטסנפרָאװרַאפ יד ןיא ןעגנורדעגניירא ןענעז ןטסיטרא

 עשירערעלקפיוא ,עשירעיצרעד א טרָאד טריפעג ןוא ָאטעג רעוועשראוו

 ;ןסאמ עשידיי יד טקיטומרעד ןוא טמעראוורעד ,ןביוהרעד ,טעברא-רוטלוק

 -זיוה ןדעי ןיא טריזינאגרָא ,םזיטנערעפידניא ןוא עיטַאּפַא ןופ טקעוװעג

 -ָארּפ עלאיצַאס-שיטילַאּפ ןגעוו סעיצקעל ןופ לקיצ א ,רדס א טיול ,טעטימָאק

 עשירארעטיל טנדרָאעננייא ,ןפרוק-סננוצנעגרעד טריפעגנייא ,ןעמעלב

 -ניירא ןוא ןעננוטלאטשנאראפ עשיטסיטרא ןוא ןסעומש ,ןעגנוטערטסיורא

 רעד .רעטימענ עטקינײּפעצ יד ןיא ןבעל ןוא ןסיוו ןופ לַאװק א ןסָאנעג

 רעד טימ .ןרָאטקעס-טננוי טעטימָאקזיוה ןדעי ןיא טעדנירנעגנ טָאה "רָאקיי;

 רעוועשראוו ןיא טריפעגנ טָאה "רָאקייה רעד סָאװ ,טעברא-סננורעלקפיוא

 םָאמ רעסיורג א ןיא רע טָאה ,ןטעטימָאקזיוה יד ןיא טרפב ןוא ָאטעג

 ,גנונעוואב-דנאטשרעדיוו רעשידיי רעד ןופ גנופאש רעד וצ ןעוועג עיּפשמ

 ןרעטנוא טריפענ "רָאקייה רעד טָאה טעברא עכעלצונ עקיזָאד יד

 -עננגעקטנא ךיז ןוא ףליהניילא רעלאיצַאס רעשידיי רעד ןופ ?טנאמקעד

 טָאה סָאװ ,עיצאזילארָאמעד ןוא ריקליוו רעד רעיומ עטסעפ א יוװ טלעטש

 "יוש אראפ סָאװו ןיא ,טכא ןיא קידנעמענ .סאנ עשידיי יד טּפאכענמורא

 סָאד ,שואי ןוא טיײקיזָאלסגנונעּפָאה ןֹופ ןטייצ ןיא ,ןעננוננידאב עכעלרעד

 ןטימ רעכיז ןעוועג טשינ זיא ןעמ ןעוו ;טבעלעג טָאה ָאטענ רעוועשראוו

 ,ןייטשראפ ןעמ ןָאק -- ןזירּפרוס עיינ ץלא טראוורעד רדסכ ןֹוא ןבעל

 "נוא עקיורג יד ןריפ וצ ידכ ,ןבָאה טפרַאדעג טָאה ןעמ שפנ תריסמ ?פיוו

 עסיורג טימ טלגנירעגמורא רדסכ קידנעייז ,טעברא-רוטלוק עשידרערעט

 קרעוו לפיוו ,טיבענ םעד ףיוא ןרָאװעגנ ןפאשענ ָאטענ ןיא זיא ?פיוו .תונכס

 ןוא רעביירש עקידנבעל ַאטענ ןיא יד ךרוד ןרָאװעג ןבירשעננָא ןענעז

 -אטשענ טלָאמעד זיב ןענעז סָאװ ,ןשטנעמסקלָאפ עטושּפ ,ןטנעלאט עגנוי

 ךיוא טָאה "רָאקיי, רעד !ןפאש ןשירארעטיל ןופ טייוו רעייז ,טייוו ןענ

 עטסעב יד ראפ ןעננונעכייצסיוא-טלענ טימס סרוקנָאק א טזָאלענסיורא

 -וקאב ןבָאה סעימערּפ עטשרע יד ."ָאטעג  :עמעט רעד ףיוא ןעננופאש

 יד ןופ רעביירש רעד ןוא דנאברעבוה ברה ,טרעװַאזַאל אקירנעה :ןעמ

 -נעצ םעד ןרָאװעג ןבענעגרעביא ןענעז ןטעברא עלא יד .תורוש עקיזָאד

 .וויכרא ןלארט
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 עשידיי א ַָאטעג ןיא ;דנירג וצ טנאלּפעג ךיוא טָאה "?רָאקיי , רעד

 טנגוי יד סָאװ ,סערעטניא ןוא גנַארד ןסיורג ןבילוצ ,לוש עשיטַאמַארד

 .טסנוק-רעטאעט רעד ראפ ןזיוועגסיורא טָאה

 טעברא רעייז טריפעג ןבָאה ןטנערעפער ןוא רעביירש ,ןרָאטקעל יד

 .ןטסיטרַא ןופ עקסַאמ רעד רעטנוא ןטעטימָאקזיױה יד ןיא
 ףליהניילא רעלאיצַאס רעד ייב עיסימָאק-סעזערּפמיא עלארטנעצ יד

 ןוא םעד ןיא ןענעדרָאוצנייא ףיוא ןשינעביולרעד טימ טנרָאזראפ ייז טָאה

 י-וטלוק םענעבענעג םעד ןציש טגָאזעג טָאה סָאד ."טרעצנָאק , א זיֹוה םעד

 וופ טיזיוו םענעעזענסיואראפ-טשינ א דצמ ןזירּפרוס ןכעלנעמ א ןופ חילש

 ןענָאק םע זא ,ןטכיר טזומעג ףוס ?כ ףוס ךָאד ךיז טָאה'מ .ןשטייד יד

 טָאה ?ָאמנייא טשינ ןוא .טסעג ענעטעבענ-טשינ יד ןלאפניירא גנילצולּפ

 -רַאפ ננולמאזראפ יד לאפ אזא ןיא ןעמ טָאה .טבעלענרעביא סָאד ןעמ

 יא רעוט-רוטלוק רעטרינעלעד רעד ןוא טנוװָאטרעצנָאק א ןיא טלדנאוו

 ,..,רָאטַאטיצער-טסיטרַא , סלא ןטערטעגפיוא

 סריורפ , ןופ ג;:ולעטשרָאפ יד טרישזנַארַא טָאה ?רָאקיײי , רעד ןעוו

 עשיטסיאאדוי) "ףליהניילא, רעד ןופ לאז ןיא "תומולח ןופ עירָאעט

 -ץטשראפ יד יוזא יו ,שינעטער א ראפ ןענַאטשעג ןעמ זיא ,(קעטָאילביב

 ,םנטשרע .,ןריזילַאגעל וצ גנול

 יעד ןופ רבחמ רעד ךָאד זיא

 ינישזדיַאווצ ינָאמנא) עסעיּפ

 ןרָאט ןדיי ןוא ,טסירק א (יקס

 ןסעיּפ ןריפפיוא טשינ ךָאד

 :םירבחס עכעלטסירק ןופ

 רעד ךָאד זיא -- םסנטייווצ

 רעשיטסיאַאדוי , רעד ןופ לאז

 ייב טרירטסינער ?קעטָאילביב

 םלא טכאמ רעשטייד רעד

 יוזא יו .ָאט ,,"זיוהעפאק ,

 ןַא ןריפפיוא סָאד ןעמ ןָאק
 -לעפנעמולב ַאנַאיד א טָאקרוט סַאנָאא =

 גנוריפפיוא רעכײרגלַאפרעד רעײז ןיא ליוא םיובעג ,עסעיּפ עטסנרע
 "תומולח ןפ עירָאעט סדיורפ, ,טמעט רעכעלטפאשנסיוו א

 !?זיוהעפאק א ןיא
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 וו ָא ק ר ו ט  ס ַא 3 ָא ו

 ןעמ טָאה לכ םדוק .געווסיוא ןַא ןענופעג ךיוא רימ ןבָאה םעד ףיוא

 -סיוא ןלעוו סָאװ ,"גָאלַאיד ןשימָאק א, ןופ רוזנעצ א טכאמ רעד ןבענעגנָא

 סָאװ ןוא (וָאקרוט סַאנָאי ןוא דלעפנעמולב ַאנאיד) ןטסיטרא ייווצ ןריפ

 -עג טָאה סע ןוא דיורפ טנומניז דיי םעד ךרוד ןרָאװעג ןבירשעגנָא זיא

 -עג ןטינשעגוצ יוזא זיא "גָאלַאיד ,-רעד ."תומולח ןופ עירָאעט , ןסייה

 ןביולרעד וצ טשינ העינמ םוש ןייק ןעזעג טשינ טָאה רוזנעצ יד זא ,ןרָאװ

 רעד ןופ ?עפאק-לארטנעצ , ....ןיא "סַאּפש ןשימָאק , םעד ןריצודָארּפ וצ

 "טמא-עדנאגאּפָארּפ , ןשטייד םעד ןיא .ףליהניילא רעלאיצַאס רעשידיי
 ןפאכ טזָאלעג ךיז ןבָאה ייז זא ,"תוחומ , עסיורג ןסעזעג ,םינּפא ,ןענעז

 ,רעכיז ןצנאנ ןיא ןייז וצ רעבָא ידכ . ..עקטסַאּפ רעשידיי ןימ ַאזַא ףיוא

 ,ךעלשיט עטריוורעס לָאצ עסיוועג א טיירנעגנָא רָאדירָאק ןיא רימ ןבָאה

 טלעטשענקעװא ןבָאה ריס עכלעוו ,"ךַאו, רעזדנוא ןעוו ,?אפ ןיא ידכ

 לָאז ,לאנגיס א ןבעג זדנוא טעװ ,עדייבעג רעד ןופ גנאגניירא ןרַאּפ ,ןטנוא

 ערעזדנוא ןענעז בנא .עפאק א ןיא ןרעוו טלדנאווראפ ןענַאק ףכית לאז רעד

 -ענרָאפ עקַאט קעטָאילביב רעשיטסיאַאדוי רעד ןיא סעזערּפמיא עטשרע

 טימ .טסעג יד ןסעזעג ןענעז'ס עכלעוו םורא ,ךעלשיט עטקעדענ ייב ןעמוק

 רימ ןוא רעקידהּפצוח ...ןוא רעטסיירד ןרָאװעג רימ ןענעז רעבָא טייצ רעד

 .רָאדירָאק ןיא טיירגעגנָא טאהעג ךעלשיט יד ןיוש ןבָאה

 ןיא שידיי ףיוא עסעיכ רעטסנרע רעטשרע רעד ןופ גנוריפפיוא יד

 ,בוט-םוי-רוטלוק ןסיורג א ןיא ןרָאװענ טלדנאווראפ זיא ,ָאטעג

 עריא עלא וצ טקישעגרעדנַאנופ טָאה עיצאזינאגרָא-רוטלוק עשידיי יד
 : ננודלעמ עקידנגלָאפ רעקיטאּפמיס ןוא טניירפ

 עיצאזינאנרָא-רוטלוק עשידיי

 1941 רעבמעװַאנ 103 םעד ,עשטראט

 2 א א + + טנירב

 ןעצ יװ םעד ךַָאנ .סיוארָאפ טירט 8 רימ ןעײג רעדיװ

 םימ ןעװעג הכזמ םישדח עכעלטע טפ דשמ ןיא זדונוא טָאה
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 זעװועג סע זיא יוזַא

 ןבָאה --ןעוועג טשינג ײז ןעגעז עשידיי-- ןדײ ראפ רעטטעט

 'ולב ַאנַאיד ןוט טָאקרוט סַָאנַאי ןליּפש ןצ ןביוהעגנָא סנטצעל

 יצאמאלט לאז ןיא "תומולח ןופ עירָאעט סדיױרמ} דלעפנעמ

 .חמחלמ רעד ראפ טליפשעג עסעיפ עבלעז יד ןבָאה ײז גװ ,5 עט

 ןשידײ ןטוג םעד ךָאנ ןעקנעב סטָאװ ,עלא זדנוא ראפ

 ןעגעז סע יװ ,םעד ךָאנ .עטַאד עקיטכיװ א סָאד זיא ,רעטאעט

 ךָאנ ,טוש עשידײײ ערעזדנוא ררָאװעג טלעטשעגפיוא טירוצ

 רעד זיא ,סעטַאילביבסץלָאֿפ עשידײ א ןענעפע רימ יװ ,םעד

 ליפש-רעטאעט סדלעּפנעמולב .ד ןוט סטָאטרוט .י הפ בײטנָא

 ןםיס א ,טיײק רוטלוק רעשידײ רעד ןיא גניר רעקידרעטײװ א

 ןעמ זא ,ןבעל עשידײ סָאד רטפה טשיג זיִא סע זא ,ףיורעד

 .רוטלוק עהתמא סָאד ּפָא טיח עמ ןוא ךאוװ רעד ףױא טײטש

 .סטגגײיט

 ,תבט גנולעטשרַָאפ רעד ףיוא עלא ןפערט ךיז רימ ןלעװ

 רעגײזט ,5 עטצאטַאלט לאז ןיא , .ח רעבמעװָאנ ןט'6 סעד

 ןטסיטרַא יד ידכ ,עשימיײה ןוא ענעגײא ךד ןפערט ,ם"ײב 30

 :ַָארבעג'טשינ םעד ןרירטסגָאמעד ןוט "סוכ רש" א ןגָאז ןפ

 ןעיוב ןצ ןליװ ןקרַאטש םעד ןוא ,םזיטיטקַא רוטלוק םעגעבכ

 ףיוט סרעטאעט "דנוש , ומכ ןוט 'דנוש יד סיעכחל וצ ,רעטיײיװ

 -- ןײז טשיג ןלָאז ײז ךטרפש רעכלעוו ןיא ,סאג רעשידיי רעד

 רעשיליּפ רעד רעדא רעשידײ רעד

 ןגעס ןוא זדנוא טימ טנעז ריא זט ,גגוגײטרעביט רעד ןיא

 ,גנולעטשרַאפ תבש רעד ףױא ךײא רימ ןטעברטפ ,םָארטש

 ץרא ךרד טימ

 "רעדניל םחנמ |--

 -וטש עקידבוט-םוי א טליפעג ךיז טָאה לאז ןטלופרעביא םעד ןיא ןוא
 ףיוא גנונעפָאה טכארבעג ןוא ןטייצ עטוג יד טנָאמרעד טָאה סָאװ ,גנומ
 ...ןטייצ ערעסעב

 רעד -- 'רָאקייק ןופ רעציזרָאפ רעד טנפעעגנ טָאה טנוװֶָא םעד
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 םחנמ טדערענ ךיוא טָאה סע ןוא ןַאמרעטיג קחצי רָאטקעריד-"טניָאשזד ,

 | .רעדניל

 ןופ עירָאעט סדיורפ, ןופ ןעגנולעטשרָאפ עקידרעטייוו יד ךיוא

 -אב ןעוועג ןענעז ,לאז ןקיבלעז םעניא ןעמוקעגרָאפ ןענעז סָאװ ,"תומולח

 .גנומיטש רעקידבוט-םוי רעקידיירפ ,רעקיבלעז רעד טימ טכיוה

 טרישזנַארַא טארנדיי םענופ רעטעבראטימ יד ראפ טָאה אבמער םוחנ

 -ניירא ןַא טימ ,"תומולח ןופ עירָאעט סדיורפ , ןופ גנולעטשרָאפ רעזדנוא

 -ָאכיסּפ רעד ןיא החמומ א --- יקסניווָאדוװ דוד רָאטקָאד ןופ טרָאװ-ריפ

 7 ,זילַאנַא

 טלקיווטנא ךיז טָאה סָאװ ,טעברא-רוטלוק ענעטסָאמראפ-טיירב יד

 ןשטייד יד דצמ רָארעט ןוא טיונ ,רעגנוה ףיוא טקוקעג טשינ ,ָאטעג ןיא

 סאו ,עיצאזילַארָאמעד ,טייקנסאלעגסיוא רעד ןופ --- ןוא ;טייז ןייא ןופ

 ןופ -- ?ןשטנעמ-לוויטש , ןוא ןעגנוי-רקפה יד ךרוד ןרָאװעג טריפעג זיא

 רעצנאג רעד ןיא ןעננירדוצניירא ןזיוואב ךָאד טָאה ,טייז רערעדנא רעד

 ' .שטנעמ-ןסאמ ןופ ףיט ןוא טיירב

 :טרעהעג ןבָאה "רָאקיײ, ןופ רעוט עטסוויטקא ןוא רעדנירגטימ יד וצ

 "עס) רעדניל םחנמ ,םולבלעגניר לאונמע ר"ד ,(רעציזרָאפ) ןאמרעטיג קחצי

 ,האזמ יכדרמ ,ןאמריק .י ,ןַאמרעב ףלָאדַא ר"ד ,עלרעּכ עשוהי ,(ראטערק

 ,טאטשיונ .ל ,רעטניוו .ש ,יקסרעשט סחנּפ ,טַאטשנזייא דֹוד ,ךאברעיוא ?חר

 ,רַאילקש .י ,גאלק רעזאל ,ןאגאז אנכש ,אבמער םוחנ ,יקזדורגאוואנ אינָאס

 "רא םירמ ,רעוואלמ יורפ טאקָאוװדא ,ןאמרעב עישאכ ,רעסַאו רעטסינאמ

 .לֹו ,רערעל לאיחי ,טרעבליג המלש ,ןרעטש לארשי ,זַארב הנח ,אקסעל

 .ערעדנא ןוא תורוש עקיזָאד יד ןופ רעביירש רעד ,ביורטנייוו

 ןעמוקאב טָאה טלעוו-רוטלוק עשידיי יד סָאװ ,ּפַאלק ןסיורג ןכָאנ

 עטסנבעגעגרעביא ,עטסעב יד ןופ םענייא ןעייר עריא ןופ ןסיירקעווא ןטימ

 "רעד ןפוא ןקידתוירזכא ןַא ףיוא זיא רעדניל) רעדניל םחנמ -- רעוט

 יד ךיז טָאה ,(1942 לירּפא ןט-17 םעד ןשטייד יד ךרוד ןרָאװעג טעדרָאמ
 -עגנָא דלאב ךיז ןבָאה'ס .ןוטעג ?לקַאװ ַא טעברא-רוטלוק עשידרערעטנוא

 -אֹנֹרֶא יד טכאמענ טשינ ֹוצ ןבָאה סָאװ ,ןשינעעשעג עקירעיורט יד ןביוה

 .ןרָאװעג טלעטשענּפָא טשינ ןצנאגנניא יז זיא ךָאד .טעברא-רוטלוק עטריזינ

 טריפעג רעטייוו טעברא יד זיא רעטייווצ רעד ןוא גנולדיזסיוא ןייא ןשיווצ
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 -ָאטעג ענעדישראפ יד ןופ ןקָאלבניווװ יד ןיא ןוא ןּפָאש יד ןיא ןרָאװעג

 ךיוא ןרָאװעג ןגָארטעגרעבירא טעברא יד זיא רעטעּפש ךיוא יוװ ,ןעלזניא

 ךעלטשער יד ךרוד ןרָאװעג טריפעג רעטייוו זיא יז ּוװ ,סרעגאל יד ןיא
 עמייהעג טנדרָאעגנייא טרָאד ךיוא ןבָאה סָאװ ,וויטקא-רוטלוק רעזדנוא ןופ

 .ןסרוק ןוא ןסעומש עשירַארעטיל ,סעימעדַאקַא ,ןעגנומענרעטנוא-רוטלוק

 טָאה ,ןדיי הדע ןַא טבעלעג זיא סע ּוװ רָאנ טָאה סע יוװ גנאל ױזַא

 .טעברא-רוטלוק עשידיי א טריסלוּפ
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 אשז

 עיצאדיווקיל רעד ברע

 טָאה ,תונברק 82 טסָאקעג טָאה סָאװ ,קיטיירפ ןקיטולב םעד ךָאנ

 "ראפ טָאה ןעמ .גנומיטש עקיאורמוא ןַא רעייז טליפעג ָאטעג ןיא ןיוש ךיז

 .ןשינעעשעג עקידרעטייוו ֹוצ םוידולערּפ א זיא סָאד זא ,ןענאטש

 שכארבעג טָאה ןעמ סָאװ ,ןדיי עשטייד טרָאגסנַארט רעטצעל רעד

 ָאטעג ןיא ןרָאװעג טריפעגניירא טשינ ןיוש זיא ,ןילרעב ןופ עשראוו ןייק

 ףיוא עגָאגַאניס רעסיורג רעד ןיא ?טנדרָאעגנייא , עלא ייז טָאה ןעמ .ןיירא

 ,רעיומ טייז רענעי ףיוא ןענאטשעג טלָאמעד ןיוש זיא סָאװ ,7 עקצאמָאלט

 ןטוג א ןעזעג םעד ןיא ןבָאה ןדיי עשטייד יד .טייז רעשירא רעד ףיוא ה"ד

 "רעד ,סערעכעה סעּפע ראפ ייז טלאה ןעמ ;טריגעליוװירּפ ןענעז ייז :ןמיס

 ,ָאמעג ןטכַאמרַאפ שיטעמרעה ןיא טקישעגניירא טשינ ייז ןעמ טָאה ראפ

 םָאה טקאפ רעקיזָאד רעד .ןדיי-טסָא "עקיטרעוורעדנימ , יד טימ ןעמאזוצ

 -לאווראפ-ַאטעג עשידיי יד ןעוו ,ןביולג רעייז ןיא טקראטשעג רעמ ךָאנ ייז

 ג:ונעדרָאראפ א טקישענוצ ןעמוקאב ןבָאה ףליהניילא עלאיצַאס ןוא גנוט

 ןדיי עשטייד יד ַאטעג ןופ ןקיש וצ דלאווסרעוא ר"ד ראסימָאק-ָאטעג ןופ

 ךיוא יװ ,ןסע סָאד ,ןגרָאזראפ ןטסעבמא יװ ייז ןוא גנוזייּפשאב ערעסעב

 עלעיצעּפס ךרוד טקישענניהא עקאט ייז ןעמ טָאה ,ןכאז עקיטיונ עלא

 .ןשינעביולרעד עקיטיונ יד טימ ןעזרַאפ ןעוועג ןענעז סָאװ ,םיחילש

 ןדיי עשטייד יד ןופ עזעטָאּפיה יד זא ,ןזיוועגסיורא ךיז טָאה בורקב

 ןרָאפענוצ עגָאנַאניס רעד וצ זיא גָאט ןסיוועג א ןיא .עשלַאפ ַא ןעוועג זיא

 .רענעמ עננוי עלא טרָאד ןופ ןעמונענוצ ןוא .ס.ס ןוא ָאּפַאטשענ

 טריפעגקעווא ייז ןעמ טָאה ,ןזיוועגסיורא רעטעּפש ךיז טָאה סע יװ

 -נופ םעד טגיילעג ןבָאה סָאװ ,עטשרע יד ןעוועג ןענעז ייז .עקנילבערט ןייק
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 ועועג סע זיא יוזַא

 ךיוא ןענעז ייז .רעגאל-סננוטכינראפ ןשיטנַאנינ ןקיזָאד םענופ טנעמאד

 -סיוא טרָאד טָאה ןעמ עכלעוו ףיוא ,תונברק עטשרע יד ןרָאװעג רעטעּפש

 -עּפש טשרע .ןרעמאקדזאנ עטרילַאטסניאדיינ יד ןופ גנוקריוו יד טווורּפעג

 ןיא ןוא ,ןטרָאּפסנַארט עקידרעטייו ןעמוקוצניהא ןביוהעגנָא ןבָאה רעט

 רעקצאמַאלט ןופ ןדיי עשטייד ?עטרינעליווירג , עלא --- ייר רעטשרע רעד

 -םיורא ןעמ טָאה רעדניק עניילק יד ךיוא יוװ ,ןשטנעמ ערעטלע יד .עגָאנַאניס

 רעייז טניילעגפיורא ךיוא טָאה ןעמ עכלעוו ףיוא ,"סעשקיר , ףיוא טצעזעג

 ןופ ןוא ץאלּפנאלשמוא םוצ ךיילנ טריפעגנקעווא ייז ןוא שזַאנַאב ןכייר

 ,אקנילבערט ;ןעוועג זיא טורשרַאפ רעד .ןענַאנאוו-יפ יד ןיא --- טרָאד

 -ראוו ןופ עיצאדיווקיל רעד ןופ בייהנָא ןרַאפ ךָאנ ןעשעג זיא סָאד |

 .ָאטעג רעוועש

 םעד ןגעוו ןדער וצ ןביוהעגנָא טלָאמעד ןיוש ןעמ טָאה עשראוו ןיא

 -בערט ףרָאד םעד ןיא ךיז טיוב סָאװ ,רענאל-עיצארטנעצנָאק ןרעווש ,םעיינ

 טשינ סָאד זיא רעגאל-עיצארטנעצנָאק רעכלעוו רעבָא .ןיקלַאמ !בענ ,ַאקניל

 טָאה ןעמ יו טקנוּפ ,טריזילעטאנאב ןינע םעד ןעמ טָאה !?רערעווש ןייק

 -- ןלװּפ ןיא רענאלנטיוט ןטשרע ןנעוו העידי יד טריזילעטאגאב רעירפ

 .אנמלעכ

 ךאי ןיא ךָאנ ןענעז ףליהניילא רעלאיצַאס רעד ןיא זדנוא וצ ןעוו

 -יא זדנוא ןבָאה ןוא ענטוק ןֹופ רעוט עשידנוב עננוי ייווצ ןעמוקעג 1

 -עננייא ןיא ,טננעג רעשילַאק ,ָאלָאק ןופ רעטעמַאליק 195 זא ,ןבענענרעב

 ןוא טזאנראפ ןרעוו ןשפנעמ ּוװ ,רענאל-סננוטכינראפ א ןרָאװעג טנדרָא

 ,ןטלאהעגנ ןבָאה רימ .ןביולג טלָאװעג טשינ סע רענייק טָאה ,טנערבראפ

 ןיא דנאטשראפ רעכעלשטנעמ רעד םורָאוװ ,רעביא ןביירט ןשטנעמ יד זא

 ננולייצרעד רעייז .ןייז וצ ספות סניוזא סעּפע ןעווענ דנאטשמיא טשינ

 סָאװ ,טיילעננוי ייווצ יד .עיזַאטנַאפ א יו ןעזענכיוא זדנוא ראפ טָאה

 ןכאז עמאזיורנ טכאמענכרוד אמתפמ ןבָאה ,אנמלעכ ןופ ןפָאלטנא ןענעז

 פיש ייז ןא ,טציירעצ יוזא דנאפשוצ רעשיכיסּפ רעייז זיא רעבירעד ןוא

 ...סעטכישעג עשיטסאטנַאפ ןרעד

 -אֹב רעבָא ,שירַאלָאקָאטַארּפ ןעמונעגפיוא ןגָאזסיױא רעייז ןבָאה רימ

 ידֹכ ,ןכאז עכעלביולגמוא שממ עקיזָאד יד ןטיירּפשראפ וצ טשינ ךיז טימ
 .ןבע? ןרעווש ךיוא יוזא רעזדנוא ןיא קינאּפ יד ןרעסערגראפ וצ טשינ
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 : טלייצרעד ןבָאה ייז סָאװ טָא

 ןעמונעגמורא טָאה סָאװ ,"ואגעטרַאװ, םענעפורעג יוזא ןופ ןדיי יד

 ,ץַאלַאּפ א ןיא ןעגנערב ןעמ טגעלפ ,טנגעג רעשילַאק ןוא רענזױּפ ,רעשזדָאל

 טרָאד .אטרַאװ ךייט םייב ָאנמלעכ ןופ רעטעמָאליק יירד ןנעלעג זיא סָאװ

 טלעפראפ ןבָאה'ס ןעוו ןוא ןיירא ץַאלַאּפ ןיא טּכוטשעגניירא ייז ןעמ טָאה

 א ןטלאהעג טרָאד ייז טָאה ןעמ .לָאישטשָאק ןקיאייברעד ןיא --- רעטרע

 וצ טשרמולכ ןרָאװעג טריפענקעווא ייז ןענעז סנגרָאמוצ .ןסע ןָא גָאט

 ךיז ןסייהעג ןוא ןיירא קַארַאב א ןיא טּפוטשעגניײרא ייז טָאה ןעמ .טעברא

 -רעד ייז ןעמ טָאה ,טעלַאנ ןעוועג ןיוש ןענעז ייז ןעוו .ןדָאב םוצ ןוטסיוא

 עטנאקאב ןוא תוחּפשמ ערעייז וצ ןביירש ןלָאז ייז ,ךעלטראקטסָאּפ טגנאל

 טאהעג רימ ןבָאה געוו א .ןעכנימ ןייק ןעמוקעגנָא ןענעז רימ , : סקידנגלָאפ

 ייב ןטעברא רימ .ןסע וצ טוג ןגירק רימ .טוג רעייז ךיז ןליפ רימ .ןטוג א

 ןסייהעג ןעמ טָאה ערעדנא -- ."רעזייה עטרידראבמָאב ןעמענרעדנאנופ

 -ּפייל :ןביירש --- ןעכנימ טָאטשנָא רעבָא ,טלאהניא ןקיבלעז םעד ןביירש

 -נבָאה .ןטאסערדא יד וצ ןעמוקעגנָא ךעלטקניּפ ןענעז ךעלטרַאק יד ....גיצ

 עקיליוויירפ ךס א ןדלָאמענ ןיוש ךיז ןבָאה ,"ןטכירכאנ עטוג , עבלעזא קיר

 ןפיוא ןענעז ייז .טעברא ףיוא קיצּפייל ןוא ןעכנימ . . . ןייק ןרָאפ וצ ףיוא

 .ָאנמלעכ ןייק ןרָאװעג טראנראפ ןפוא ןקיבלעז

 ןשטנעמ עכעלקילנמוא יד ןעמ טָאה "דָאב , םענעפורעג יוזא ןופ

 רעד .ָאטיױא ןטכאמראפ שיטעמרעה א ןיא ןאמ 20 וצ טּפוטשענניירא

 -עג ןיוש טָאה ןעמ ןיהּוװ ,דלאוו םוצ רעטעמָאליק 8 ןרָאפעגוצ זיא ָאטיוא

 .ןרָאװעג טמסראפ ןשטנעמ יד ןענעז געוװו ןפיוא .םיתמ קיפיירד טכארב

 ןוא זאג ןרָאװעג טזָאלעג ןרער עלעיצעּפס ךרוד זיא אטיוא ןופ רָאטָאמ ןופ

 .טיוט ןעוועג עלא ןיוש ןענעז ,דלאוו םוצ ןעמוקענוצ זיא ָאטיוא רעד זיב

 יד טקאהעגסיוא ןעוועג רעטעמַאליק 1 ןופ חטש א ףיוא ןיא דלאוו ןיא

 -ירג עפיט ייווצ טיירנעגוצ ןעוועג ןענעז סענאלְאּפ ייווצ ףיוא ןוא רעמייב

 -ירב עלעיצעּפס א טעבראעג טָאה טרָאד .טיירב יד רעטעמ סקעז וצ רעב

 סָאטיױא יד ןופ ןעמונענסיורא עטזַאנרַאפ יד ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ עדאג

 טָאה רעטעברא עדאנירב עטייווצ א .רעבירג יד ןיא טניילעגניירא ייז ןוא

 -רעד .טאהעג ןבָאה ייז סָאװ ,ןייצ ענעדלָאנ יד םיתמ יד ייב ןסירעגסיורא

 6 ,טנערבראפ ייז ןוא ץלָאה ףיוא טניילעגסיוא םיתמ יד ןעמ טָאה ךָאנ
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 ועװעג סע זויא יוזַא

 -רעביא יד ןסיוטשעצ ןוא ןקאהעצ םייב טעבראעג טָאה עדאנירב עטירד

 ץענרע ןשטייד יד ןבָאה רענייב יד ןופ רעוולוּפ םעד .רענייב ענעבילבעג

 : ,טריפענקעווא

 ןיא טעװָאקעג סיפ יד טאהענ ןבָאה סעדאגירב-רעטעברא עשידיי יד

 טניווועג ןבָאה רעטעברא יד .ןפָאלשעג ךיוא ייז ןענעז ןטייק יד ןיא .ןטייק

 ןפראוופיורא ןתעב טָאה ,רעטעברא יד ןופ רענייא .דלאוו ןיא קַארַאב א ןיא

 סיורג ןופ .רעטסעוװש ענענייא ןייז טנעקרעד ,ָאטיוא ןופ עטזאנראפ יד

 ןשטייד יד .ןשטייד יד ףיוא ןפרָאװעג ךיז ןוא ןרָאװעג ענושמס רע זיא רעצ

 טימ ךיז קידנסינראפ ,זיא רע זא ,ןנָאלשעג ךעלרעדרעמ יוזא םיא ןבָאה

 רענטוק ייווצ יד ,ןסָאשרעד םיא ייז ןבָאה ןַאד טשרע .ןלאפעגנרעדינא ,טולב

 סעדאנירב-טעברא יד ןופ רענייא ןיא ןענופענ עקאט ךיז ןבָאה טיילעגנוי

 .ןפיולטנא וצ טרָאד ןופ ןעגנולעג ,לאפוצ יִּכ לע ,זיא ייז .ָאנמלעכ ןיא

 -קערש ענייא ,ןכאז עכעלביולנמוא שממ ערעדנא ךיוא יו ,העידי יד

 ,טקראטשראפ רעמ ךָאנ ָאטעג ןיא קינַאּפ יד ןבָאה ,רעטייווצ רעד ןופ רעכעל

 ןוא ןסאנ יד רעביא ןיינ טנעלפ ןייטשניבור רענענושמ-ָאטעג רעד

 -- סואימ ןוא ןייש ,םירָא ןוא ףךייר !ךיילג עלא ןענעז טציא, :ןפורסיוא

 ;ביילב ןלעוו סָאװ ,יירד רעסיוא ,טיוט םעד ןדיימסיוא טשינ טעװ רענייק

 םעד זא ,ןטלאהעג טָאה רע ..."טרעקניּפ ןוא ווָאקַאינרעשט ,ךיא , :ןבעל

 רע טָאה לָאמ סָאד ."ןנינעק , יירד יד רָאנ ןבעלרעביא ןלעוו םזילקַאטַאק

 -םוא עיצאדיוקיל רעד ייב ןענעז עטשרע יד .תועט א טאהענ רעבָא

 -ןשמ יד ןופ "נינעק , רעד ןוא ווָאקַאינרעשט רעינישזניא רעד ןעמוקעג

 ;טיוט םעד טכארבעג ןיילא ךיז טָאה רעטשרע רעד .ןייטשניבור -- םיענ

 יד ןופ גינעק רעד , --- רעטירד רעד ןוא טקיניײּפראפ ןעמ טָאה ןטייווצ םעד

 טָאה ,ןטלאהעגסיוא ןטסגנעלמא טָאה סָאװ ,טרעקניּפ לטָאמ --- "םיתמ

 טימ ןקינייאראפ טזומעג ךיוא (טייז רעשירא רעד ףיוא ןיוש) ףוסל ךיז

 ...םיתמ יד

 ןרָאװעג דימ ןיוש ןענעז (יוזא ןליוו ןדיי) ?ןטסיָאוװיי, ערעזדנוא

 -ענ ךיז ןוא ןעגנאגעגמורא ןענעז סָאװ ,ןעגנַאלק עלא יד ןענעקײלוצּפָא

 טָאה ריא ,--- .,.טריפמואירט ןבָאה "ןעָארק עצראווש , יד .ָאטענ ןיא טרעמ

 -עלטיה יד זא, ---ןעירשעג סוּפָארּפ .י .י טָאה--- ?ןביולג טלָאװעג טשינ

 -ָארּפ רעד ןופ ןסירג יד טרעה .ןבעל ןזָאל טשינ דיי ןייא ןייק ןלעוו ןטסיר
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 װ ָא ק ר ו ט  ם ַא נָא ו

 נוי ,םוטעמוא ןוא עשראוו ןיא ןכאמ ןעמ טעוװ עקיבלעז סָאד ...ץ'ניוז

 ײעבָא ,ןעניווענ המחלמ יד עקאט ןלעוו עטריאילא יד .ךיז ןעניפעגנ  ןדיי

 ... ריי ןייא ןייק ןפערט טשינ ןיוש ייז ןלעוו עשראוו ןיא

 אה 5

 רעקניל רעטסווואב רעד ןעמוקעג עשראוו ןייק זיא 1942 גנילירפ

 :אּפש ןתעב טנכייצענסיוא ךיז טָאה סָאװ ,דיי א --- טדימש יעשזדנא רעוט

 ןשיטסישַאפיטנַא ןַא ןפאש וצ קנַאדעג םעד טפרַאו רע .גירק-רעגריב ןשינ

 -עג ןפורענפיונוצ ןענעז סָאװ ,ןעננוטאראב ייר א ךָאנ .ָאטענ ןיא קָאלב

 -ורג עשיטסילאיצַאס-שיטסינויצ עלא ןענאטשענוצ קָאלב םוצ ןענעז ,ןרָאװ

 ןסָאלשאב ןיא'ס .סעיצאזינאגרא עשיצולח עכעלטנגוי עלא ןוא ןעגנוריּפ

 -וא ןוא ןּפורגספמאק עשיטסישאפיטנא ָאטענ ןיא ןריזינאגרַא וצ ןרָאװעג

 םייז רענעי ןופ תוחוכ עשיטסישאפיטנא עלא טימ טקאטנָאק א ןדניב

 ,םזישַאפ ןטימ ףמאק ןעמאזניימענ ןיא ןרעיומ

 "עג ןפאשענ ןיא קָאלב םעד םורא ןוא טרעיודעג טָאה גנאל טשינ

 םיוא העּפשה עסיורנ ַא טאהענ טָאה סָאװ ,עיצאזינאגרָאסַאמ א ןרָאװ

 רעד , גנוטייצ ענענייא ןַא ןבענענסיורא ךיוא טָאה ןעמ .סאנ רעשידיי רעד

 שיירעטילימ ןרעוו סָאװ ,(ךעלטפניפ) ןעגנולײטּפָא ןפאשעג ןרעוו סע ."ףור

 -סיוא טעוװ העש יד ןעוו ,ףמאק םוצ טיירג ןייז וצ ידכ ,טעדליבעגסיוא
 ' .ןנָאלש

 ערעדנא ןוא עקַָארק ,ןילבול ןֹופ ןעמוקעננָא ןענעז סָאװ ,ןסירג יד

 םעד ןדיימסיוא טשינ טעוו עשראוו ךיוא זא ,ןזיוואב טלוב ןבָאה ,רעטרע

 ןקידנטעברא םעד זא ,טרעכיזראפ ןבָאה ןשטייד יד םגה ,ל?רוג !קיבלעז

 וצ ןביוהעגנָא טָאה ןעמ .ראפעג םוש ןייק טשינ טָארד ָאטעג רעוועשראוו

 .ףמאק ןכעלדיימראפמוא םוצ טייקטיירנ ןוא טייקמאזכאוו ןפור

 א ןפאש וצ קנאדעג ןטשרע םעד ןפרָאװעג ָאטעגנ ןיא טָאה'מ ןעוו

 לע ןופ םינקסע ענעעזעננָא עקינייא ןבָאה ,עיצאזינאגרָא-סננוקידייטרַאפ

 -נאנ רעייז ייב ,ייז ןבָאה רעדייל .טלעטשעננגעקטנא קראטש ךיז רוד ןרעט

 -ענּפָא טשינ ןוא קילב ןרעטייוו ןייק טאהעג טשינ ,גנוראפרעדסנבעל רעצ

 ןבָאה רימ עכלעוו ןיא ,ןעננוננידאב יד ןוא טייצ יד קירעהענ יו טצאש
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 ןעװעג סע זיא יוזַא

 "מ רעד זא ,טקנוּפדנאטש םענופ ןעגנאנעגסיורא ןענעז ייז .ןענופענ ךיז

 ,סעיסערּפער עקיטולב ןפורסיורא ךיז טימ ןָאק דנאטשרעדיוו רעטסלאמינ

 טימ .וו"אא גנוטָארסיױוא עלאטָאט ,טײקכעלטרָאװטנַארַאפ עוויטקעלָאק יו

 -טפאשלעזעג ןוא רעריפ עכעלרענריב יד ןופ גנולעטשנייא רעקיזָאד רעד

 יד רָאנ טשינ רעבָא .ןפמעק וצ קראטש ןעמוקענסיוא ןיא םינקסע עכעל

 עסאמ רעכעלרענריב רעד ןופ טייהרעמ יד ךיוא רָאנ ,םיניהנמ עטנָאמרעד

 ןפמעק וצ גונעג ןעמוקעגסיוא זיא רעבירעד .גנוניימ רעייז טלייטעג טָאה

 -כיר רעד ןיא ןגייצרעביא וצ ייז ידכ ,טעברא-סגנורעלקפיוא ןַא ןריפ ןוא

 ןדנוא ראפ ןיא עטעדניבראפ עטפעב יד .ננולעטש רעזדנוא ןופ טייקיט

 טנפעעג רָאנ טשינ ייז ןבָאה סָאװ ,ןשינעעשעג יד ןוא טייצ יד ןעווענ רעבָא

 -ראפ עטנייצרעביא ערעזדנוא ייז ןופ טכאמענ ךיוא רָאנ ,תוחומ ערעייז

 -עסיוא ,ןענאטשעג ןיא עינַאּפמַאק רעקיזָאד רעד ןופ שארב .עטעדניב

 ,ףליהניילא רעלאיצַאס רעד ןופ וויטקא רעצנאג רעד ,ןטדימש יעשזדנא

 ףסמאק ןופ עעדיא רעד ףיוא ףליהניילא ןופ עעדיא יד ןטיבראפ טָאה סָאו

 לייט ןשיטַארקָאמעד ןוא רעטעברא ןצנאג ןטימ ןעמאזוצ ןעננאגעג ןוא

 | ,גנורעקלעפאבדָאטענ ןופ

 יעשזדנא ,קָאלב ןשיטסישַאפיטנַא ןופ רעפעש רעד טָאה רעדייל

 ,טייזראפ טָאה רע סָאװ תוריּפ יד ןעלמאז וצ טבעלרעד טשינ ,טדימש

 טייז רעשירא רעד ףיוא ןרָאװענ טּפאכעג ןשטייד יד ךרוד זיא רע

 ןשילַאיטסעב א ףיוא ןוא ָאטעג ןופ עיצאדיווקיל רעד ןופ בייהנא ןראפ ךָאנ

 -ועמעצ רעטייוו רעבָא ךיז טָאה קָאלב רעד .ןרָאװעג טכארבענמוא ןפוא

 ,ָאטענ ןיא סעיטאּפמיס ערעסערג ץלא ןענופעג ןוא טריט

 ןיא .ץניווָארּפ רעד ןופ תועידי עיינ זדנוא וצ ןעייגרעד לייוורעד

 עשידיי עלא ןעמ טָאה ---עמ טלייצרעד-- (שזדָאל רעטנוא) ץינאיבאפ

 רעטנאקאבמוא ןַא ןיא טריפענקעווא ןוא ןעמונעגוצ רָאי 12 זיב רעדניק

 .גנוטכיר

 .ענייא ןנָאז -- טיוט ףיוא ךעבענ ןעיינ ךעלרעדניק יד ---

 רענעפאשעג ?עיצעּפס א ןיא טריפענקעווא ןרעוו ךעלרעדניק יד ---

 --- ...םלדנַאהַאב קילעפנראז ןרעוו ייז ,טלייצרעד ןעמ יו ,ּוװ ,טָאטש-רעדניק

 .ערעדנא ןגָאז

 ןבעגענסיורא ךיוא ןשטייד יד ןבָאה עשראוו ןיא ?טכערעג זיא רעוו !
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 ,ָאטעג ןיא ךעלדנטרעג רעדניק עשידיי יד ראפ ןריזינאגרָא וצ לעּפַאב ַא

 ייז ּוװ ןוא טפול רעד ףיוא ןליּפש גָאט ןצנאג א ןענָאק ךיז ןלָאז ייז ווו

 .גנורענרעד ערעסעב ַא ןעמוקאב ןענָאק

 וצ יורטוצ ןבָאה ןעד ןעמ ןָאק יצ ?ןטיידאב ץלא סָאד לָאז סָאװ

 !?דניק ןשידיי םוצ טפאשביל רעטכאוורעד-גנילצולּפ רעשטייד רעד

 יוזא ןרָאװעג ןענעז ןשטייד יד ביוא ,רעדיוו טייז רערעדנא רעד ןופ

 טפראדעג ייז ןבָאה סָאװ וצ ,רעדניק ערעזדנוא וצ גוצאב ןיא רַאטינַאמוה

 -רעד ייז ראפ ןענעדרָאנייא טנַאקעג ךָאד ןבָאה ייז ;ןריפסיורא רעדניק יד

 ..ץינאיבאפ ןיא רענטרעג-רעדניק ןוא ןעמייה-סננואיצ

 סע ןא ,טליפ יורפ ןיימ .ןכאמוצ טשינ גיוא ןייק ךיא ןָאק טכאנייב

 ,זןעשעג רעדיוו זיא סָאװ ,ןגערפ ןייא ןיא ךימ טלאה יז ,סעּפע ךימ טקירד

 יורפ ןיימ סע ןָאק ךיא .קיאורמוא יוזא ןיב ךיא סָאװ ,יוזא ץפיז ךיא סָאװ

 ראפ זיא סע רעבָא .טשינ סעּפע רימ ךיז טגייל גנוצ יד .ןלייצרעד טשינ

 .ראפעג א טָארד דניק קיצנייא ןיימ ךיוא ;ןוט סעּפע ףראד ךיא ;רָאלק רימ

 ןופ טייוו טשינ ןעניווװ עכלעוו ,רעטסעווש עניימ וצ ןיירא ףיול ךיא

 ווו ,זיוה ןיא רעכיבסגנודלעמ יד טריפענ טָאה עלחר רעטפסעווש ןיימ .רימ

 -עג רעצינַאיבַאפ יד ריא לייצרעד .ךיא .(67 עיּפילָאװַאנ) טניוווענ טָאה יז

 רָאי טכא ןופ .עקירטעמ סדניק ןיימ ןכאמוצרעביא ןסילשאב רימ .עטכיש

 ןלעוו רימ ןעוו .רָאי 13 ןכאמ ןעמ טעװ (ןעוועג טלא טלָאמעד יז זיא יוזא)

 ווו ,זיוה ןיא ןדלעמנייא יז רימ ןלעו ,קיטרַאפ סעקירטעמ יד ןבָאה ןיוש

 ןופ ןדלעמסיוא יז רימ ןלעו ךָאנרעד .רעכיב יד טריפ רעטסעווש ןיימ

 .טארנדיי ןופ שינעביולרעד עלעיצעּפס א ןבָאה רעבָא ןעמ זומ וצרעד .זדנוא

 א ןעניפעג רימ .ןשטנעמ עיינ ןייק ןייא טשינ ןיוש ןעמ טערלעמ שרעדנא

 םעד ןריפוצכרוד לָאצּפָא ןסיורג א ראפ רעטנוא ךיז טמענ סָאװ ,?רעכַאמ,

 | .עקירטעמ רעד טימ ןינע ןצנאג

 -אוו ,טארנדיי םייב ָארויב-ץנעדיווע ןופ רעטייל םוצ ףיורא ייג ךיא

 ןא םיא טימ ךיז ידכ ,(הליהק רעד ןופ טנערעפערדעסערּפ .,וועג) ןאמרעס

 ןוא רעמיצ ןייז ןיא רימ טימ ךיז טסילשראפ ןאמרעסאוו ,ןטלאה וצ הצע

 -אמ רעוועשראוו ןיא ןעוועג רע זיא ןטכענ : סקידננלָאפ ריס טלייצרעד

 עקידנעטש ַא טאהעג רע טָאה ,ָארויב-ץנעדיווע ןופ רעטייל סלא) טארטסיג

 םעניימעגלא םענופ רעטייל םייב (ָאטעג ןופ ןייגוצסיורא שינעביולרעד
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 ןעװעג סע זיא יוזא

 -רעביא תודוס דוסב םיא טָאה רענעי .עשראוו ןיא ץנעדיווע ראפ ָארויב

 "רעד ךיז רע טָאה עלעווק רערעכיז קיטנעצָארּפ-טרעדנוה ַא ןופ זא ,ןבעגעג

 סָאװ ,ןענָאגאוו-יפ עקידייל 80 ןעמוקעגנָא ןענעז עשראוו ןייק זא ,טסּווװ

 גוצ רעצנאג רעד .ןדיי רעוועשראוו יד ןריפוצסיורא טמיטשאב ןענעז

 ָאלא טָאה ןיז אראפ סָאװ ָאט .לאזקָאװ רעקיצנַאד ןפיוא טיירג טייטש

 ןזומ יו ייס טעװ ןעמ זא ,עקירטעמ עיינ א טציא ןכאמ וצ טּפיוהרעביא
 . ...עשראוו ןזָאלראפ

 -יא טָאה סָאװ ,ןָאזרעּפ יד זא ,טרעכיזראפ ריפ טָאה ןאמרעסאוו

 -נָאק עסיורנ טָאה ןוא עקיסעלרעפוצ א זיא ,עיצאמרָאפניא יד ןבעגעגרעב

 -מוא ןא ןזיא ןדיי רעוועשראוו ןופ עיצַאוקאווע יד זא ,טלאה רע .ןטקאט

 רעבָא ,טסוװאבמוא זיא ןריפסיורא טעװ ןעמ ןדיי ?פיוו .עכעלדיימראפ

 בֵאה העידי יד .קפס םוש ןייק טשינ טגילרעטנוא ,ןריפסיורא טעװ ןעמ זא

 -רֶא רעשידרערעטנוא רעשידיי רעד ןופ רעריפ יד ןבענענרעביא ךיילנ ךיא

 -עננָאןאב עשיליוּפ ךרוד ןשרָאּפוצסיױא ןביוהעגנָא טָאה ןעמ .עיצאזינאנ

 -ָאקָאל א טימ ןענָאגאו 80 זא ,טקיטעטשאב ךיז טָאה סע ןוא עטלעטש

 -מוא סעּפע וצ טיירג ןעייטש ,עראּפ ףיוא קידנעטש טייטש סָאװ ,וויטָאמ

 ןיימ ןטעבראוצסיוא טרינניזער טשינ ךיא בָאה ךָאד ןוא .ןקעווצ עטנאקאב

 .עקירטעמ עטשלעפעג א דניק

 סָאװ ןלעטשוצוצ טרעדָאפענפיוא רעקראטש ץלא טרעוו טארנדיי רעד

 -יזראפ ןבָאה ייז יוו-- ןשטנעמ יד .חרזמ ףיוא תוחוכ-רעטעברא רעמ

 סע ןֹוא קסיורבָאב ,קסנימ ,קסנעלָאמס ןייק טקישעגסיורא ןרעוו ---טרעכ

 זא ,גנוכאמטנאקאב א סיורא טזָאל טארנדיי רעד .טוג ןייז טרָאד ייז טעװ

 ..קסנעלָאמס ןייק טעברא עטלָאצאבטונ וצ עקיליוויירפ טכוזעג ןרעוו סע

 .ייֵציִלֶאּפ עשידיי יד טמענ ,טשינ ךיז ןדלעמ עקיליוויירפ ךס ןייק תויה

 טּפאכ , ןשטייד יד טימ ןעמאזוצ ןוא טיילעננוי ןטעב יד ןופ טכאנייב סיורא

 ,ןרָאװעג טּפאכעג ןענעז סָאװ ,עטשרע יד ןופ .ןסאג יד ףיוא ןשטנעמ "ןעמ

 רעדייא .שטיווָארעזייל .מ רָאטקאדער ןֹופ ןֹוז רעטסטלע רעד ןעוועג זיא

 -עגּפָא ןיוש טרָאּפסנַארט רעד זיא ,ןרינעוורעטניא וצ ןזיוואב ךָאנ טָאה רע

 ןבָאה סָאװ ,עקיליוויירפ יד ןשיווצ . . . ןיקלַאמ ןופ גנוטכיר רעד ןיא ןעננאג

 -ַאמ , ןופ רעקיטירק-קיזומ רעד ןעוועג ןענעז ,קסנעלָאמס ףיוא ןדלָאמעג ךיז

 יניוועל דראנרעב רעלדיפ רעקידנצנעלנ רעד ןוא גרעבנרינ לאכימ "טנעמ
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 װ ָא ק ר ו ט 4 ם ַא נָא י

 סָאװ ךיז ידכ ,קסנעלאמס ןייק ןרָאפ ייז זא ,טנָאזעג רימ ןבָאה ייז .ןָאס

 | ...ןטעװַאס יד וצ ןרעטנענרעד וצ רעכיג
 טייצ עטצעל יד זיא ,ןעזָאר ןאמטאר ,טמאסטעברא ןופ רעטייל רעד

 קיסיירד םיא ןופ טרעדָאפענ ןבָאה ןשטייד יד ,טנערענפיוא רעייז ןעוועג

 טעװ ןעמ ןעוו ,קסנעלָאמס ןייק ןדיי טנזיוט

 ןעייר ערעזדנוא ןופ ןעמענסיורא לָאמא טימ

 טנַאזעג טָאה-- עכעלטנגוי טנזיוט קיסיירד

 ףיוא ןגָאלשּפָא טכעלש ךיז סע טעוװ ---;עזָאר

 .ָאטעג ןופ רֹוטקורטְס רעכעלטפשטריוו רעד/

 א יו ,ייז טימ ---רע טגָאז-- טפמעק רע

 ןעגנילעג םיא טעװ סע זא ,טביולנ ןוא בייל

 ןעצ ףיוא ןריצודער וצ טנעגניטנָאק םעד

 .ןדיי טנזיוט

 ענאל יד ןיוש ןיא ָאטענ ןיא םנה

 טייג ,עקידנרימירּפעד ןוא עטנאּפשעג א רעייז

 -אעט יד ,לאמרָאנ רעטייוו "ןבעל , סָאד רעבָא

 -רעביא ןענעז רעזייהעפאק יד .ןליּפש סרעט

 ּוװ ,ךעלדנטרעגרעמוז יד טּפיוהרעביא ,טלופ

 -ָאטעג יד ףיוא .לשיט ַא ייב ןעניפעג טשינ ץַאלּפ ןעיירפ ןייק ןָאק ןעמ

 רעד ןיא לָאמ עטשרע סָאד) גנוטייצ עשידיי עיינ א ךיז טזייוואב ןרעיומי

 -ָאמ , ןופ) שטיװָאניליכ .ב ןופ עיצקאדער רעד רעטנוא (ךארּכש רעשידיי'

 עצרוק טגנערב ןוא גנוטייצ-טנאוו א לייוורעד זיא גנוטייצ יד .("טנעמ

 טיובעג יז זיא בור'ס רעבָא ,ךארּפש רעשידיי רעד ןיא תועידי עלאקָאק |
 ךיז ןריסנָאנא סע .ןטפנוקנייא ענייש ץנאג טגנערב סָאװ ,ןסנָאנא ףיוא

 ,ןטאטשראוו ןוא ןטפעשענ ,רעזייהעפאק ,סרעטאעט עלא גנוטייצ רעד ןיא
 רעבענסיורא ,רעלמאז-ןסנָאנַא ,רָאטקאדער ןיילא זיא סָאװ ,שטיװָאניליכ

 גנוטייצ רעד ןיא תועידי יד ןענָאק ךעלסיב וצ טּפָאה ,ןָאזרעּפ ןייא ןיא
 א ןופ םרָאפ רעד ןיא טשינ ,ןטיירּפשראפ וצ יז ךיוא ןוא ןרעסערגראפ'

 גנוטייצ-טנאוו א ףיוא רָאנ שינעביולרעד יד זיא לייוורעד .גנוטייצ-טנאוו

 ןופ ןעגנואימאב יד קנַאדַא ןעמוקאב רע טָאה עיסעצנָאק יד .ןסנָאנא ראפ

 | | .ןווָאקאינרעשט

 ןיצברב

 טטיװָאניליכ
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 ןעװעג סע זויא יוזַא

 רעניווװנייא עלא זא ,לעפאב א ןרָאװעג ןבעגעגסיורא זיא סנטצעל

 .(רעסעּפ) "ןטראקנעק , ןבָאה ןזומ ,רָאי 12 ןֹופ קידנבייהנָא ,ָאטעג ןופ

 -נדיי ןופ סָארויב עלעיצעּפס יד ייב ןעייר עשירפ ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה'ס

 רעד ייב .רדס ןשיטעבאפלא ןַא טיול רעניווונייא יד ןרירטסינער וצ טאר

 .טלעג עמוס עסיוועג א ןלָאצנייא טזומעג סיוארָאפ ןעמ טָאה גנורירטסיגער

 א ןעמוקאב ןבָאה --עכלעזא ןעוועג ןענעז בור'ס--- עכעלגעמראפ טשינ

 -נייא ןבָאה ייז ןוא ףליהניילא רעלאיצַאס רעשידיי רעד ןופ גנוקיניישאב

 ךיז טָאה ןפארגָאטָאפ עשידיי ראפ .סעטָאלז 8 ןופ םומינימ םעד טלָאצעג

 טזומעג ןעמ טָאה ןטרַאקנעק יד וצ ?ייוו ,הסנרּפ ןופ לאווק רעיינ א טנפעעג

 .רעדליב ייווצ .וצ ןעגנערבטימ

 ןדיי ראפ "ןטראקנעק, ןריפנייא ןנעוו גנונעדרַאראפ עיינ עקיזָאד יד

 טשטייטענסיוא ךיז סע טָאה ןעמ .גנוקיטומרעד טכארבעגניירא רעדיוו טָאה

 ןטלָאװ ,ָאטעג סָאד ןרידיווקיל םייב ןטלאהעג ןטלָאװ ןשטייד יד ביוא :יוזא

 ןעמוקאב סע יװ טקנוּפ ,"ןטראקנעק , ןייק טריפעגנייא טשינ טציא ךָאד ייז

 .טנעמאנרעווונ-לארענעג ןופ ןטעטילאנָאיצַאנ ערעדנא ןוא ןקאילָאּפ סָאד

 טָאה סע .ןעמוקעג טשינ רעבָא ןיוש זיא "ןטראקנעק , יד ןבעגסיורא םוצ

 -עדרָאראפ ןייא ןוא ןעננונעדרַאראפ עשטייד ןופ הרדס א ןביוהעגנָא ךיז

 א ןיולב קידנעננערבניירא ,רעטייווצ רעד טימ ןעוועג רתוס ךיז זיא גנונ

 | .עיצאטנעירָאזעד

 ןעמונענסיורא טראוורעדמוא ץנאנ ןעמ טָאה 1942 ינוי שדוח ןיא

 עשידיי ןעצ ךיוא יו ,ןדיי 100 -- עשנענ ףיוא הסיפת רעשידיי רעד ןופ

 ,ןדיי 100 יד .ןסָאשרעד ייז ןוא ("סעקיירנ, ענעפורעג יוזא) ןטנאיצילָאּפ

 ךעלטקניּפ טשינ יו ,םיאטח עכלעזא ראפ ןסעזעג ןענעז ,ןעיורפ ןוא רענעמ

 יד .ג'דא טעברא ףיוא ןייג ןדיימסיוא ,ןרעייטש טארנדיי םעד ןלָאצנייא

 זייּכש ןעלנומשניירא ןפלעהוצ ראפ ןרָאװעגנ טריטסערא ןענעז ןטנאיצילַאּפ

 ןעננאהענסיורא ןשטייד יד ןבָאה עיצוקעזקע רעד ךָאנ דלאב .ָאטעג ןיא

 .שזַאטָאבַאס ראפ ןרָאװענ ןסָאשרעד ןענעז ןדיי יד זא ,ןטאקאלּפ

 א .גָאט וצ גָאט ןופ ןסקאוועג ָאטעג ןיא תורקי רעד זיא לייוורעד

 -ָאלז 80--40 טסָאקעג ןיוש טָאה (ךיז טייטשראפ ,ץראווש) טיורב ָאליק

 10 זיב טסָאקעג טיורב עבלעז סָאד טָאה טייז רעשירא רעד ףיוא .סעט

 500 זיב --- (ןגירקעג ןיוש סע טָאה ןעמ ביוא) רעטוּפ טנופ א .סעטָאלז
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 טעמכ ןעוועג זיא טייז רעשירא רעד ןופ זייּפש ןופ רופוצ רעד !סעטָאלז

 ןייק ןענופעג ןבָאה טשינ לָאז ןעמ ,נָאט ןייק רעבירא טשינ ,ךעלנעממוא

 ןעלנומשוצניירא ןעמונעגרעטנוא ךיז ןבָאה סָאװ ,"?עטסיירד , ענעפָאשרעד

 -עּפס ךיז טָאה ןדיי ףיוא "דנַאי, רעקיזָאד רעד ןיא .ןיירא ָאטעג ןיא סעּפע

 -נעקנַארפ , טנוהטולב רעד ,ראדנאשז רעשטייד א טנכייצענסיוא ?עיצ

 ןענעז ןטנאיצילָאּפ עשידיי יד .ןפורעג זנוא ייב םיא טָאה'מ יו --- "ןייטש

 10 ערעייז ןופ עיצוקעזקע רעד ךָאנ רעקיטכיזרָאפ ןרָאװעג ךיוא ןיוש

 | . .םירבח
 טימאב ךיז טָאה ָאטעג סָאד זא ,וצרעד ןעוועג םרוג טָאה ץלא סָאד

 עלעיציפָא) ןעיירעקעב יד רעסיוא .קידנעטשטסבלעז רעמ סָאװ ןרעוו וצ

 -ןטשרעב ,גראוורעקוצ ,דַאלעמרַאמ ןופ ןקירבאפ ,ןלימ ,(עמייהענ ןוא

 עירעטנאלאג ןטעבראסיוא ןעמונעג לענש ףיוא ןעמ טָאה ,גנוטעבראסיוא

 ,ןטאטשראוו-שזאטאקירט טריזינאגרא ,סעקשטנעה ,ןשאט-רעדעל ,ןכאז

 .ו"אא לבעמ ,ןעגנוטעבראסיוא-ןרַאג ,שעוו ,?יטסקעט

 טפאשלעזעג-רעפסנַארט רעד ךרוד ןעמ טָאה תורוחס עקיטרַאּפ יד

 טייקכעלגעמ א טאהעג ראפרעד ןוא טייז רעשירא רעד ףיוא טפיוקראפ

 טייז רעטייווצ רעד ןופ .ןיירא ָאטעג ןיא זייּפש לסיבא ןעגנערבוצניירא

 ןריאוקַאװע טשינ ךָאד טעװ ןעמ זא ,גנונעפָאה ןבעגענוצ סָאד טָאה רעדיוו

 -ראוו יד ןעוועג ןענעז סָאד יו ,טנעמעלע ןעמאזטעברא ,ןוויטקודָארּפ אזַא

 טעװעטארענּפָא ןרעוו טעוװ ,טּפָאהעג ןעמ טָאה ,םורא יוזא ,ןדיי רעוועש

 ,ןרָאװעג רעקראטש ןיא קנאדעג רעקיזָאד רעד .ָאטענ רעוועשראוו סָאד

 ןעננאזעגביול ןזיוואב ךיז ןבָאה עסערּפ רעשטייד רעלאקָאל רעד ןיא ןעוו

 ראפ רעטסומ סלא טלעטשעג ייז טָאה ןעמ ןוא ןדיי רעוועשראוו יד ראפ

 .ןריטיזַארַאּפ ...ןדיי יד ּוװו ,"סלטרעפניווו-ןדיי  ערעדנא

 -רעבָא רעשירעלטיה רעד ןעמוקעג עשראוו ןייק זיא ילוי גנַאּפנָא

 ךוזאב ןייז זא ,טייטשראפ ןעמ .ָאטעג סָאד "טריטיזיוו , רע .רעלמיה ןילת

 ָאטעג ןופ םיספורטוּפא עשטייד יד .זירּפרוס םעיינ א סעּפע ןעננערב טעוו

 .רעלופתודוס ןרעוו

 -וי םוצ ןעמוקעג ןענעז רעלעה ןוא ןָאק טײל-ָאּפאטשעג עשידיי יד

 ןופ טמוק עשראוו ןייק זא ,ןדלָאמעג םיא ןוא ווָאקאינרעשט ןטסעטלענעד

 -עּפס זיא סָאװ ,"טדרַאהנייר ץאזנייא, עדאנירב-,ס.ס עטסנוואב יד ןילבול
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 ןעװעג סע ויא יווַא

 תועידי יד .סָאטעג יד ןיא "סעיצקאנדוי" ןריפוצכרוד ףיוא טמיטשאב לעיצ

 טָאה סָאװ ,רעיַארג רכח ןשידיי רעייז ןופ ןעמוקאב ,תועמשמ ,ייז ןבָאה

 -נייר ץאזנייא , ןופ ?ָאדנאמַאק-סגנוטָארסיױא , רעד טיפ טעבראענטימ

 .םָאטעג ערעדנא ןוא רענילבול סָאד ןרידיווקיל םייב "טדראה

 הריזג יד ןזָאל ךיז טעװ סע זא ,טביולנעג ןבָאה רעלעה ןוא ןָאק

 ...טלעג ךס א ןטסָאק רעבָא ףראד'ס ,ןעײרשּפָא ָאטעג רעוועשראוו ןפיוא

 -עג טשינ טָאה ווָאקַאינרעשט .ןעגנוטַארַאב ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה'ס

 טָאה ןוא ָאטעג ןופ לרוג ןראפ תוירחא עסיורג יד ךיז ףיוא ןעמענ טלָאװ

 רעשידיי רעד ןופ טפאשרעריפנָא יד ןעגנוטאראב עלא יד וצ ןגיוצעגוצ

 ' .ףליהניילא רעלאיצָאס

 ןיוש (עדאנירב-סגנוטכינראפ) "טדראהנייר-ץאזנייא , ןיא לייוורעד

 -רעשט .קינַאּפ עכעלקערש ַא ןענַאטשטנַא זיא'ס .עשראוו ןייק ןעמוקעגנָא

 -אטשעג יד ןוא דלאווסרעוא ר"ד ראסימָאק םענופ ןעמוקאב טָאה ווָאקַאינ

 טָארד ָאטעג םעד זא ,"גנורעכיזרַאפ, ַא טדנארב ןוא קעקַאטיװ טיילדָאּפ

 ,טקיאוראב ווָאקאינרעשט טָאה ךמס םעד ףיוא .ראפעג םוש ןייק טשינ

 .גנורעקלעפַאב יד ,ףורפיוא ןטזָאלעגסיורא-לעיצעּפס א ךרוד

 הנכס יד זא ,ןעיירש ןייא ןיא ןטלַאהעג רעבָא ןבָאה רעלעה ןוא ןָאק

 "טדראהנייר-ץאזנייא , ןטימ זיא סָאװ) סרעיַארג ןוא רעייז ךרוד .סיורג זיא

 -רעטנוא ןריפ ֹוצ ןביוהעגנָא ןעמ טָאה גנולטימראפ (עשראוו ןייק ןעמוקעג

 -וצסיורא טרעדָאפעג ןבָאה ןשטייד יד .ךיז ןפיוקסיוא ןגעוו ןעננולדנאה !

 -ָאוודא .ןעלדנאהוצּפָא ךיז טימַאב ןעמ .ָאטעג ןֹופ ןדיי טנזיוט קיצכעז ןבעג

 -יגקלארענעג םֹוצ עקַארק ןַײק טריגעלעד טרעוו יקסווָאקילעיװ ר"ד טאק

 טשינ וליפא זיא רע .טשינרָאנ טימ ןעמוקעגקירוצ זיא רע ,קנַארפ רענרעוו

 ןיוש ןיא עקָארק ןיא .עטסנרע ןַא ןיא עגאל יד .ןרָאװעג ןעמונעגפיוא

 רעד רעטייוו ךָאנ רעבָא טריטמא סע .עיצאדיווקיל יד ןרָאװעג ןביוהעגנָא

 ,שארב טרעכייו .מ ר"ד טימ (עלעטש-סגנוציטשרעטנוא עשידיי) "סוי,

 טשינרָאג רעדייל ןָאק רע .זדנוא ראפ ןוט וצ סעּפע קיטכעמנָא זיא רע ךיוא

 -טקירטסיד רעוועשראוו םייב טַארייב רעשידיי סלא ,יקסווָאקילעיװ .ןפלעה

 רעבָא ןרעוו ןריט יד .ןרעשיפ ייב ןרינעוורעטניא וצ טווורּפ ,רעשיפ ףעש

 -ָאק רעד .ןעמונעגפיוא טשינ םענייק ךרוד טרעוו רע .טקאהראפ םיא ראפ
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 טכאמ יד ,טצעזענּפָארא טרעוו ,דלאווסרעוא ר"ד ,ָאטעג ןראפ רַאסימ

 | .ס.ס יד רעטנורא טלאפ ַאטעג ןרעביא
 -עגמורא טארנדיי ןופ עדייבעג יד טרעוו 1942 ילוי ןטס21 םעד

 טדנארב רעריפמרוטשרעטנוא ןופ גנוטיילגאב ןיא .טייל-.ס.ס ןופ טלגניד

 רעד ןופ ףעש רעד ןיירא טעניבאק ןיא ןווָאקאינרעשט וצ ןיירא טמוק

 א ,םיא טעדלעמ רעכלעוו ,טדראהנייר-ץאזנייא .ס.ס ןופ עּפורנ-לאפרעביא

 רעוועשראוו ןופ "גנולדיזרעביא , יד ןָא ךיז טבייה ילוי ןטס22 םעד ןגרָאמ

 -סנארט ןפיוא ךעלנעט-גָאט ןלעטשוצ טארנדיי רעד זומ ןָא ןגרָאמ ןופ .ןדיי

 ךעלצונ טשינ, ןענעז סָאװ ,ןדיי טנזיוט סקעז וצ (ץאלגנאלשמוא) ץאלּפרעפ

 -סיוא ןיילא ןדיי יד ןענָאק ןשטנעמ עקיזָאד יד ."טפאשלעזעג רעד ראפ

 .קירעהעג יװ ןרעוו טשינ רעבָא טעוװ סָאד ביוא .ןלעטשוצ ןיילא ןוא ןביולק

 .עיצקא יד ןריפוצכרוד ןעמענ ןיילא ןשטייד יד ךיז ןלעוו ,טריפענסיוא

 םוש ןייק ןעמוקרָאפ טשינ ןלָאז'ס ןוא ןיינכרוד קיאור לָאז עיצקא יד ידכ

 "קַאיװַאּפ , ןיא ןרעוו טריפענּפָא טארנדיי רעצנאנ רעד טעװ ,;טנעדיצניא

 ןטסעטלענעדוי םעד רעסיוא ,רענעמטאר עלא .סעקינבורע סלא ,ןיירא

 טימ ןרָאװעג טריפעגּפָא ףכית ןענעז ,יקסווָאקילעיװ ר"ד ןוא ווָאקַאינרעשט

 ןופ רָאה יד טריזַארּפָא עלא ייז טָאה ןעמ ּוװװ ,הסיפת רעד ןיא סָאטיוא

 -ַאטס רעינישזניא זיולב ,ןרעמאקלצנייא ןיא ייז טצעזעגניירא ןוא ּפָאק

 /  .ןרָאװעג טיירפאב ףכית זיא יקסוועשערעש ווַאלסינ
 -ענרעסיוא ןַא ףיונוצ טפור ווָאקַאינרעשט "רעטסעטלענעדוי, רעד

 -ארט יד טרעדליש ןוא רעוט עכעלטמאשלעזענ עלא ןופ גנוציז עכעלנעוו

 ןלעטשוצ טשינ ןיילא טעװ ןעמ ביוא זא ,טרעלקרעד רע .עיצאוטיס עשינ

 טלָאמעד ןוא ָאטענ ןיא ןיירא ןשטייד יד ןלעוו ,ןדיי לָאצ עטרעדָאפענ יד

 -ענ יד ןופ ָאזלא טרעדָאפ רע .ערערעווש א ךָאנ ןרעוו עיצאוטיס יד ןָאק

 יָאס רעשידיי רעד ןופ גנולײטּפָא עדעי .ףליהטימ ןרָאטקאפ עכעלטפאשלעז

 םעד ,ןגרָאמ ןקישסיורא ,טארנדיי רעד יוװ טקנוּפ ,לָאז ףליהניילא רעלאיצ

 ;אלשמוא ןפיוא ןפלעה וצ ידכ ,רעטעבראטימ לָאצ עסיוועג א ,ילוי ןטס2
 ,ו"אא גנוזייּפשאב רעד ייב ,ןענַאנאוו יד ןיא ןצעזוצניירא עכעלקילנמוא יד

 זיא סָאד .םעד ףיוא ןעננאגעגנייא ןענעז ףליהניילא רעד ןופ ןטאנעלעד יד

 -טפאשלעזענ עשידיי יה ןוא ףליהניילא רעשידיי רעד ףיוא קעלפ-דנאש א

 .תומינּפ ןייק ךיז ףיוא טאהעג טשינ טציא זיב ןבָאה סָאװ ,רעריפנָא עכעל
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 ןעװעג סע זיא יוזַא

 ןוא טארנדיי ןופ ןעמוקעגקירוצ ןענעז רעייטשרָאפ ערעזדנוא ןעוו
 ןכָארבעגסיױא זדנוא ייב זיא ,סולשאב םענעמונעגנָא ןגעוו ןדלָאמעג זדנוא
 העש רעקידלרונ רעד ןיא זא ,טרעלקרעד ןבָאה ייז .םערוטש רעכעלקערש ַא
 עקיבלעז יד ןנַארט גנורעקלעפאב רעשידיי רעד ןופ רעייטשרַאפ עלא ןזומ
 זא ,ןעוועג טשינ זיא געווסיוא רערעדנא ןייק ןזא ;טייקכעלטראװטנאראפ
 -רָאּפעד עכעלקילגמוא יד ןופ לרוג םעד ןרעדניל רָאנ ןעמ ליוו םעד טימ
 -ךיזסיוא , יד ןריפוצכרוד ןעמענ ךיז ןלעװ ןשמנייד יד ביוא .ןדיי עטריס
 ןיא קידתונמחרבמוא ןכאמ סע ייז ןלעװ ,טנאה רענעגייא ףיוא "גנול
 -כרוד ןיילא רעבָא סָאד ןלעװ סָאװ ,ןדיי יד .תונברק ךס א ןלַאפ ןלעוו'ס
 יד עכעלקילנמוא יד ןרעטכיילראפ ןוא ץראה טימ ןכאמ סע ןלעװ ,ןריפ
 .עיצאטרָאמעד-סגנאווצ

 סע .ןטאנעלעד ערעזדנוא ןופ גנוניימ יד טלייטעג טשינ ןבָאה רימ
 -נָאק ערעווש טימ טָארדעג טָאה סָאװ ,לַאדנַאקס ןסיורג א וצ ןעמוקעג זיא
 -עד וצ עקיליוויירפ ןרירטסיגער וצ טזָאלרעד טשינ ןבָאה רימ .ןצנעווקעס
 רעד ןֹופ רעטעבראמימ זא ,עיצאטינאנגעק א טריפעג ןוא עיצקא-"םפליה ,
 טציא ןיב רעד ןופ ?טעלב ענייש סָאד ןקעלפראפ טשינ ןלָאז "ףליהניילא,
 ,ןגיוצעגקירוצ ךיז ןבָאה ענעבירשראפ יד ןופ ךס א .טעברא רענעוטעגּפָא
 ןיטעגנָא ץלָאטש טימ ןבָאה סָאװ ,עכלעזא טלעפעג טשינ ןבָאה'ס רעּבָא
 ןיא .טעברא רעכעלקערש רעד וצ טלעטשעג ךיז ןוא "רעדנעבמרא , עיינ יד
 ,ןדער וצ ןעמוקסיוא ךָאנ רימ טעװ ,טעברא יד ןענַאטשַאב זיא סָאװ

 טָאה ןעמ רָאנ יו .ךעקביירשאבמוא ןרָאװעג זיא ַאטעג ןיא הלהב יד
 עסיורג א ןכָארבעגסױא זיא ,"טארנעדוי, ןופ רענעמטאר יד טריטסערא
 טזָאלעגסיורא ךיז ןבָאח'ס ןעוו ,ןרָאװעג טקראטשראפ זיא סָאװ ,קינאּפ
 -ייבראפ ןיהא טּפאכעגפיוא ןוא סָאטױא עניילק ָאטענ ןופ ןסאג יד רעביא
 הסיפת ןיא טריפענּפָא ייז ןוא עטדיילקעג-טוג בור'ס ,ןשטנעמ עקידנעייג
 -םיוא-ןדיי עלא זא ,גנודלעמ יד סיורא ןיא םעד רעסיוא ,(קַאיװַאּפ) ןיירא
 .ןיירא קַאיװַאּפ ןיא קעּפעג רעייז טימ ןלעטש ךיז ןזומ רעגריב עשידנעל
 ליװ ;עמ : ָאטעג ןראפ ןמיס ןטכעלש א ראפ טשנייטעגסיוא סע סָאה ןעמ
 ,ָאטעג ןיא ךיז ןטיירג סָאװ ,ןשינעעשעג יד ןופ ןציש רעדנעלסיוא-ןדיי יד
 -סיוא עכעלקילג , יד טימ "סעשקיר,, ןגיוצעג ךיז ןבָאה ןסאג יד רעביא ןוא
 ,סאג עיװַאּפ רעד וצ ךיילנ שזַאגַאב ןפופטרעוו רעייז טימ ןוא "רעדנעל
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 -סיוא :ןעוועג אנקמ ייז ןבָאה עקינייא .הסיפת יד ןענופעג ךיז טָאה'ס ּווװ

 עיירפ סלא דנאלסיוא ןיא ןייז ךעלצריק ןלעוו ייז ,ןשטנעמ עטלייוורעד

 בוא .טשינ ָאד טמיטש סעּפע זא ,ןטלאהעג ןבָאה רעדיוו ערעדנא ;ןשטנעמ

 ,דנאלסיוא ןייק ייז ןקישקעווא רעדָא ,ןציש "?רעדנעלסיוא , יד ?ליוװ ןעמ

 יָאה ןיא טייז רעשירא רעד ףיוא רעבירא טשינ ייז ןעמ טמענ סָאוװראפ

 !?הסיפת-ָאּפאטשעג רערעווש רעד ןיא ןיירא ייז טּפוטש ןעמ רָאנ ,ןלעט

 "ראוו רעטנאקאב רעד טגָאזעגסיורא ךיוא טָאה הרעשה עקיזָאד יד

 ןטצעל םוצ ךיז טָאה רע ןעוו ,סילָאגראמ רעדנאסקעלא טאקָאװדא רעוועש

 םיא בָאה ךיא .ןיירַא קַאיװַאּפ ןיא ןרָאפּכָא ןראפ טננעזעגנ רימ טימ לָאמ

 "עלעט ףכית רע לָאז ,דנאלסיוא ןייק ןעמוק טעװ רע רָאנ יו זא ,ןטעבעג

 יא ייז ןוא עניטנעגרא ןייק קרַאמ ןוא טנומגיז רעדירב עניימ וצ ןריפארג

 סילָאגרַאמ ...ןטצעל םעד ןיוש רשפא --- ,זדנוא ןופ סורנג א ןבעגרעב

 סע ןעמעוװ סייוו רעוװ :טרעפטנעעג לכיימש ןקירעיורט א טימ רימ טָאה

 רימ :רעדירב ערעייא טימ טקַאטנַאק ַא ןדניבוצנָא ןעננילעג רעכינ טעװ

 ,ןעוועג אנקמ ןבָאה עלא ןכלעוו ,רע .ןעוועג טכערעג זיא רע ןוא .ךייא יצ

 "אב יד טבעלרעד טשינ רעדייל טָאה ,רעטעוװעטארעג א ןיוש זיא רע זא

 ָאי בָאה ,ןבעל סָאד טגָאזעגּפָא ןיוש ןבָאה עלא ןעמעוו ,ךיא ןוא ,גנואיירפ

 .ןברֹוח ןכעלקערש םעד ןבעלוצרעביא ?זמ סָאד טאהעג

 ןענעז ,ןטסערא יד ןעמוקעגרָאפ ןענעז'ס ןעוו ,גָאט ןקיבלעז םעניא

 .ןדיי ףיוא ןסָאשעג םתס ןוא ןשטייד ןעגנאגעגמורא ןסאגדָאמעג יד רעביא

 .ןליוק עשטייד יד ןופ ןלאפעג גָאט םענעי ןיא ןענעז תונברק רעקילדנעצ

 -"רעדניק רעוועשראוו רעטנאקאב רעד ןענופעג ךיז טָאה תונברק יד ןשיווצ

 טשינ ןוא רעיוט ןייז ןופ סיורא דָארג זיא סָאװ ,קלאקנייטש .ז רָאטקָאד

 -עגּפָארא טשינ טָאה רע ןכלעוו ראפ ,שטייד ןקידנעייגייבראפ א טקרעמאב

 שטייד רעד .(רעקיטכיזצרוק א ןעוועג זיא קלַאקנייטש ר"ד) טוה ;ייז ןגיוצ

 םיא זיא טוה רעד זא יוזא ,שטעּפ עקידרעייפ ייווצ טזָאלעגּפָארא םיא טָאה

 ןכייהוצפיוא ידכ ,ןגנױבענּפָארא ךיז טָאה קלַאקנייטש ר"ר .ןלאפענּפָארא

 | .ןליוק ייווצ ןנירקעג קילבנגיוא םעד ןיא רע טָאה ,טוה ןייז

 ןרָאװעג ןרעױמדָאטעג יד ןענעז נָאטראפ 1942 ילוי ןטס22 םעד

 ,ןטעל ,רעניווטיל ,רעניַארקוא ךרוד (טייז רעשירא רעד זופ) טלעטשענמורא

 טרישרַאמכרוד טָאה ַאטעג ןכרוד .ייצילַאּפ רעשיליוּפ רעד ןופ ןוא ןטסע
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 ירד טימ ,ןרידנומ עצראווש ערעייז ןיא ןטעל עטנפָאװאב גנולײטּפָא ןַא

 -ץלָאטש ןוא טירט ערעכיז ,עטסעפ טימ ןוא ּפעק יד ףיוא סעקפעק עצראווש

 -נאלשמוא ןופ גנוטכיר רעד ןיא טרישרַאמ םַארטש ּפעק ענעביוהעגפיוא

 יד רעביא טכליהענּפָא קידארומ ןבָאה ?וויטש עטעווָאקעג ערעייז .ץאלּפ

 סרעמַאה ערעווש טימ יװ ןבָאה טירט עשימטיר ערעייז ןוא ןסאג עטריקורב

 -ענ-ץראווש ,עטיובעג-טסעפ עקיזָאד יד .ּפעק יד רעביא זדנוא ןגָאלשעג

 -עצ יד ףיוא קערש א ןפרָאװעגנָא ןבָאה ,םיחצור ענעסעדפעגנָא ,עטדיילק

 ערעייז ןעוו ,ךעלקילג ןעוועג ןיוש זיא ןעמ .רעניווװניײא-ָאטעג ענעקָארש

 -טורא טָאה טייקליטש עלופסינמייהעג א ןוא ,ןדנּווװשראפ ןענעז ןטעוליס

 סע ּוװ ,סאג עװָאדָארנָא רעד ןֹופ ןבָאה רעטעּפש .ןסאגדָאטעג יד טּפאכעג

 ץאזנייא , עדאנירב-סגנוטכינראפ רעד ןופ באטש רעד ןענופעג ךיז טָאה

 טרישרַאמניירא ,(ייצילַאּפ רעשידיי רעד ןופ עדייבעג רעד ןיא) "טדראהנייר

 ,ןענאמרעדעל ,ןעניקייל טימ שארב ,ייצילָאּפ רעשידיי רעד ןֹופ ןעגנולײטּפָא

 .ןסאנ עצנאנ ןריקָאלב ןביוהעגנָא ןבָאה עכלעוו ,א"א ןיקסנילּפאשט

 םעד .ָאטעג רעוועשראוו ןיא עיצקַא יד ןביוהעגנָא ךיז טָאה יוזא

 ןוא יירפ רעד ףיוא ןרָאװעג טזָאלעגסיורא ?קַאיװַאּפ , ןופ זיא גָאט ןקיבלעז

 רמושמ רעד ,טנאדנעמָאקײיצילַאּפ רעד טעברא רעד וצ ןטערטעגוצ ךיילג

 ןנעוו ןטַאקַאלּפ ןזיוואב ךיז ןבָאה ןסאג יד ןופ ןרעיומ יד ףיוא .יקסנירעש

 -אלּפ יד ןענעז לָאמ ןטשרע םֹוצ זא ,טנאסערעטניא ."גנולדיזסיוא , רעד

 -.רעשט םאדַא ןטסעטלענעדוי ןכרוד ןרָאװעג ןבירשעגרעטנוא טשינ ןטאק

 -נָא ןרָאװעג זיא ןטאקאלּפ יד ןיא ."טארנדיי רעוועשראוו , רָאנ ,ווָאקַאינ

 סע רעוו ךיוא יו ,ןעמענטימ ךיז טימ ןָאק רענייא רעדעי סָאװ ,ןזיוועג

 ןוא עטלעטשעגנָא עלא :גנולריזסיוא רעד רעטנוא רעטנורא טשינ טלאפ

 טעטימאק-ספליה רעשידיי ,ייצילַאּפ עשידיי ,טארנדיי םענופ רעטעבראטימ

 ,טמא-עיצאזיווָארּפא ,(??ט18, .ווענ) ףליה-עכיג ,(ףליהניילא עלאיצָאס)

 סעילימאפ ירד ךיוא .ןּפָאש יד ןופ רעטעברא יד ןוא עלעטש-רעפסנַארט

 / .טלדיזעגסיוא ןרעוו טשינ ןלעוװ סעירָאגעטַאק עטנַאמרעדנביױא יד ןופ

 -יטסניא עטנכערעגסיוא יד ןיא טעבראעג טשינ ןבָאה סָאװ ,ןדיי עלא

 א ךיז ןבָאה ,סעיצאמיטינעל םוש ןייק טאהעג טשינ ןבָאה ןֹוא סעיצוט

 ןרָאװעג ןריובעג ןענעז טכאנ רעביא .,ןּפָאש ענעדישראפ יד ןיא ןוטעג זָאל
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 ךיז רעלענש סָאװ ,ןגָאלשעג ךיז ןבָאה ןשטנעמ .ןּפָאש עיינ רעטרעדנוה

 | .ןּפָאש עכלעזא ןיא ןעמוקאבוצניירא

 -יוש ערעייז ןיא ןעגנַאהעגסיורא ךיוא ןבָאה ךעלבלעוועגדזייּפש עלא

 .ו"אא "טמא-עיצאזיווָארּפא ןופ טפעשענ , ןעלטעצ עטקורדעג רעטסנעפ

 ןופ סעילימאפ יד ןוא ךיז ןעװעטארוצּכָא טפָאהעג ןעמ טָאה םורא יוזא

 -עגנייא ,עטלא יד וצ ןרָאװעג זיא ףיולעג רעטסערג רעד ,גנוריטרָאּפעד

 יטָאש יד ןבָאה בייהנֶא ןופ ביוא .ץלוש ,סנעבעט יװ ,ןּפָאש עטעוועדנופ

 טציא ןיוש ןעמ טָאה ,רעטעברא עטריציפילאווק ןעמונענוצ םיטַאבעלאב

 -ערג טרעדָאפעג רעטעברא עטריציפילַאװק טשינ עילַאװכ רעיינ רעד ןופ

 םוצ ןענישַאמ ךיוא יוװ ,ןּפָאש יד ןיא ןעמוקוצנָא ידכ ,טלעג סעמוס ערעס

 .ו"אא ןקירטש םוצ ,ןעיינ

 קידנּפעלש ,רעקיטַאנול יװ ןסאג יד רעביא ןפָאלעג ןענעז ןשטנעמ

 ,ןעייר עקיזיר יד ןָא ןסָאלשעגנָא ךיז ןוא ןענישאמ יד ןעלסקא יד ףיוא

 ןרעװ וצ ןעמונעגפיוא ידכ ,ןּפָאש יד ראפ ןענאטשענ ןיוש ןענעז סָאװ

 רעטעמ רעטרעדנוה ןניוצעג ךיז ןבָאה ןעייר יד תויה .טעברא ףיוא ןיהא

 רערעדנַא ןַא זַא ,טרָא סָאד ןזָאלראפ וצ טאהעג ארומ טָאה ןעמ ןוא גנאל

 רעטרע יד ףיוא ןקיטכענ ןבילבעג יוזא ןעמ זיא ,ןּפאכראפ טשינ סע לָאז

 .רעטרע יד ןופ ךיז קידנריר טשינ ,ןענישאמ יד טימ

 ןופ תונברק עטשרע סלא ןלאפעג עקאט ןענעז ןשטנעמ עקיזָאד יד

 ,גנולדיזסיוא ;ןפורעגנָא סע ןבָאה ןשטייד יד יוװ רעדָא ,עיצאטרָאּפעד רעד

 ןיא טָאה ,גנולדיזסיוא יד טריפענכרוד ?ייוורעד טָאה עכלעוו ,ייצילַאּפ יד

 ןענ;עז סָאװ ,ןשטנעמ בור'ס ןפָארטעגנָא ןטפעשענ יד ןיא ןוא ןעננוניווו יד

 ייז טָאה סע זא יוזא ,סעיצאמיטינעל עקירעהענ יד טימ ןעזראפ ןעוועג

 -עג ןבָאה ייז סָאװ ,ןשטנעמ טנזיוט סקעז יד וצ לָאצ עקיטיונ יד טלעפענ

 -ענ ןענעז סָאװ ,ןעייר יד ןופ ןדיי יד טּפאכעג ייז ןבָאה ,ןלעטשוצ טזומ

 קידתונמחרבמוא עלא ייז ןוא ןענישאמ ערעייז טימ ןּפָאש יד ייֵב ןענאטש

 .ץאלּפ-סנאלשמוא םוצ טריפענּפָא ןוא רענענעוו יד ףיוא טּכעלשענפיורא

 יד ןופ עיצקעריד רעד וצ ןלאפעגניירא םורא יוזא ןענעז ןענישאמ יד

 .ןדיי רעוועשראוו ןופ גנולדיזסיוא-ןסאמ עטשרע יד ךרוד זיא יוזא . . . ןפָאש

 ןיא ווָאקַאינרעשט זא ,העידי יד ןּפָארטעג טָאה רענוד א יװ ןוא

 .דרָאמטסבלעז ןעגנַאנַאב
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 אשוז

 װָאקַאינרעשט םָאדַא .שזניא ןופ דרָאמטסבלעז

 "טדראהנייר ץאזנייא , .ס.ס עּפורנ-לאפרעביא רעד ןופ ףעש רעד ןעוו

 -ַאינרעשט וצ ,בַאטש ןייז ןופ גנוטיילנאב ןיא ,ןעמוקעג טכירעגנמוא זיא

 טקנוּפ ,םיא ראפ סע זיא ,גנולדיזסיוא רעד ןנעוו ןדלָאמעג םיא ןוא ןווָאק

 -רעביא עסיורג א ןעוועג ,טארנדיי םענופ רעדילנטימ ערעדנא יד ראפ יוװ

 ראפ ןפיוקסיוא ןזָאל ךיז טעוװ סע זא ,טפָאהענ ץלא ךָאנ ןבָאה ייז .גנושאר

 רעבָא זיא לָאמ סָאד .לאפ רעד ןעוועגנ לָאמנייא טשינ ןיוש זיא סע יוװ ,דלָאנ

 ַאטעג ןיא ןדיי יד ןופ לרונ רעד זא ,ןרָאוװעגנ רָאלק דלאב ןוװָאקַאינרעשט

 -ץאזנייא , ןופ ףעש רעד ןכלעוו טימ ,ןָאט םעד ןופ .רעטעמתחענ א זיא

 ןענַאק ָאד זא ,ןעזעננייא ךיילנ רע טָאה ,טדערעג םיא טימ טָאה "טדראהנייר

 .סעיסוקסיד םוש ןייק ןרעוו טריפענ טשינ רעמ

 "עכעלצונמוא , יד ןעלדיזסיוא ןנעוו גנודלעמ יד רעבירעד טָאה רע

 ,טכאמ ןייז זא ,ןענאטשראפ טָאה רע .ךעלכאז ןוא קיאור ןעמונעגפיוא ןדיי

 -אטשראפ ךיוא טָאה רע .טקידנעעג זיא ,טארנדיי םענופ טכאמ יד ךיוא יו

 יד ןופ רעריפסיוא רעד ןרעוו וצ ?רונ רעד ןלאפעג זיא םיא ףיוא זא ,ןענ

 -נערבמוא ןפלעהטימ --- טסייה סָאד ,ןעננונעדרַאראפ עשטייד עכעלקערש

 .קלָאפ ןגייא ןייז ןעג

 -רעשט ייב ןרָאװעג ףייר דרָאמטסבלעז ןופ קנאדעג רעד זיא תועמשמ

 -סיורא טשינ רע טָאה ךעלרעסיוא םנה ,טנעמַאמ ןקיזָאד םעניא ןווָאקַאינ

 -ענ יד ןיא .ןענעקרעד ןזָאל סָאד ןלָאז סָאװ ,םינמיס םוש ןייק ןזיוועג

 זיא ,םינקסע עכעלטפאשלעזעגנ יד טימ טריפענ טָאה רע עכלעוו ,ןכערּפש

 ןופ ?רוג ןראפ טייקכעלטרַאװטנאראפ יד זא ,קורדסיוא םוצ ןעמוקעג טלוב
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 ײרָא ק ר ו ט סא םַא י

 רָאנ ,ןיילא ךיז ףיוא ןעמענ טשינ רע ליוװ הליהק 'רעשידיי רעטסערג רעד
 .טפאשלעזענ רעשידיי רעד ןופ רעייטשרָאפ עלא טימ ןעמאזוצ םיא ןלייט

 ,תונורסח ענעדישראפ ענייז ייב ,ןעוװעג זיא ווָאקַאינרעשט םַאדַא

 טנָאקעג טשינ רענייק טָאה םיא .שטנעמ רעקיטכירפיוא ןוא רעכעלרע ןַא

 א ןייז ,טארנדיי ןופ ןנעלָאק ערעדנא וצ ךוּפיהל ,לָאז רע זא ,ןפראוורָאפ

 ענייז ןופ ןסערעטניא יד ןפיוקראפ ןלעוו ןוא ןשטייד יד ןופ רעטעבראטימ

 ןוא ןרָאװעג ןגָאלשעצ ןשטייד יד ךרוד רע זיא לָאמנייא טשינ .רענריבטימס

 -ראפ ערעייז קירעהעג יו ןריפכרוד טשינ ראפ טריטסערא ןעוועג וליפא

 -אווש ןייז ןעוועג זיא ,ןפרָאװעגרָאפ םיא טָאה ןעמ סָאװ סָאד .ןעגנונעדרָא

 טריפרעד טָאה סָאװ ,ןשטנעמ ףיוא ךיז ןענעק טשינ ןייז ,רעטקאראכ רעב

 -ָאק ,רַאבַאכ ןופ עיצוטיטסניא ןַא ןרָאװעג זיא טארנדיי רעד זא ,וצרעד

 טָאו ,ןשטנעמ ןופ בור'ס ןרָאװעג טריפענ ןוא םזינָאיצקעטָארּפ ,עיצּפור

 ןייז ,.ןסאמ עשידיי יד ןופ םזינאנֹרַא ןפיוא טצעזעגנָא ךיז סעקווַאיּפ יו ןבָאה

 ןוא קיאעפ טשינ רעדייל ןענעז ןשטנעמ עכעלטנרָא ,עכעלרע יד זא ,זיוועד

 -עד זא ,וצרעד ןעוועג םרונ טָאה ,ןצונ ךס א רע טָאה ערעדנא יד ןופ

 יו ,טלננירעגמורא ךיז טָאה רע עכלעוו טימ ,ןשטנעמ "עכעלצונ , באטש

 ףעלדניז סמיובנטכיל ,סלעגָאפ ,סגרעבנעטסריפ ,סטסריפ ,סלעדנעה יד

 טָאה רע ןוא סבעווניּפש א ןיא יו טלקיוועגמורא םיא ןבָאה ,.דנא ןוא

 -רעביא ןטימ .ןנירקסיורא טנַאקעג טשינ רעמ בעווװעג םעד ןופ ןיוש ךיז

 טָאה ןשטייד יד טימ טקאטנָאק םעד הרבח רעסואימ רעקיזָאד רעד ןבעג

 טכאמ ןייז זא יוזא ,טנעה ערעייז ןיא טכאמ יד ןבענענרעביא ןיילא ייז רע

 ,רעלעפ ןייז ןעזעננייא טָאה רע ןעוו .עשיטאמעלבָארּפ ַא ןרָאװעג ?לכב זיא

 הרבח יד רָאנ ,רע טשינ לייוו ,ןרעדנע וצ סעּכע טעּפש וצ ןעוועג ןיוש זיא

 -עד ןוא טרינער שיטקאפ ןיוש ןבָאה ןטסירעירַאק ןוא סעקינטלעוורעטנוא

 .טרידיצ

 ,הפיהק רעד ןופ רעטייל סלא טמיטשאב ןווָאקַאינרעשט טָאה ןעמ ןעוו
 יצירואַאמ ןעוו ,סָאד זיא ןעשעג .דונכ ןסיורג א ראפ טכארטאב סע רע טָאה

 -וצ טָאה ,הליחק רעד ןופ רעציזרָאפ רעשירַאסימָאק רעטצעל רעד ,?זיימ

 ;:;יטלאווראפ-הליהק רעקידהמחלמראפ רעד ןופ טייחרעמ רעד טימ ןעמאז

 יָאקַאינרעשט .שזניא זיא ןַאד .1989 רעבמעטּפעס ןיא עשראוו טזָאלראפ

 -ַאטס טנעדיזערּפ-טָאטש רעוועשראוו ןקיטלָאמעד ןכרוד ןרָאװעג טמיטשאב
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 ועװעג סע זוא יוזַא

 ןעמונראפ ןבָאה ןשטייד יד ןעוו .הליהק רעד ןופ רעטייל סלא יקסנישז

 "ענ שיטַאמַָאטיױוא ווָאקַאינרעשט זיא ,טארנדיי םעד טמיטשאב ןוא עשראוו

 ."רעטסעטלענעדוי, ;ןסייהעג טָאה סע יװ רעדָא ,רעציזרָאפ ןייז ןרָאװ

 -ראפ טָאה רע ןכלעוו ,טמא רעד זיא ןעננוננידאב ענעפאשעג יד ןיא

 סע .רעראבקנאד קינייו ןוא רעכעלטרָאװטנַארַאפ רעייז א ןעוועגנ ,ןעמונ

 עכעלטינשכרוד טשינ טימ שטנעמ א טמא אזא ףיוא טרעדָאפעג ךיז טָאה

 טָאה רעדייל .רעטקַאראכ ןטסעפ ןוא עיצאטנעירַא עקראטש ,ןטייקיאעפ

 ,ךעלגעמ .תולעמ עלא יד סָאמ רעלופ א ןיא טנָאמראפ טשינ ווָאקַאינרעשט

 ךיוא ןעננוננידאב ענעבעגעג יד ןיא טלָאװ טרָא ןייז ףיוא רערעדנא ןא זא

 ךאווש וצ ןעוועגנ רעבָא זיא ווָאקאינרעשט .ןוטפיוא רעמ ליפ טנַאקעג טשינ

 ןעננאגאב ןיא רע .אפוג טארנדיי ןיא וליפא עיצאוטיס יד ןשרעהאב וצ

 לָאמנייק ךיז טָאה רע .בױלקוצ-לאנַאסרעּפ םייב ןרעלעפ עסיורג ?כ םדוק

 -ענ ןופ ךיז ןעיירפאב ןוא "טינשרעזייק , א ףיוא ןרידיצעד טנָאקעג טשינ

 ןייז ןעוועג זיא סָאד .טלננירענמורא םיא ןבָאה סָאװ ,ןטנעמעלע עסיוו

 םלא רעבָא טָאה ווָאקאינרעשט .ןעננאגאב זיא רע סָאװ ,רעלעפ רעטסערג

 סָאד טלָאװעג רעכיז ,טייקכעלרע רעטולַאסבא ןוא ןליוו ןטונ ןופ שטנעמ

 ןעניד ןטייקכעלנעפ ענייז ןופ ןעמאר ןיא ןוא רעדירב ענייז ןופ סטוג

 -טימ לייט א ןעוו ,ןאד ןזיוואב טלוב רע טָאה סָאד .ןדיי ןֹופ ןסערעטניא יד

 "סיוא ןייק ייז טימ ןרָאפוצטימ טדערענוצ םיא ןבָאה טארנדיי ןופ רעדילגנ

 ,םאּפ ןשידנעלסיוא ןקיטראפ א טאהעג טָאה רע שטָאכ ,ווָאקַאינרעשט .דנאל

 טנַאקעג רע טָאה םורא יוזא םנה ,ןפרָאװענּפָא גאלשרָאפ ןקיזָאד םעד טָאה

 .ראפעג םוש ןייק טשינ ןיוש טָארד ןבעל ןייז זא ,טייקרעכיז יד ןבָאה

 "טרָאװטנאראפ יוזא םעד ןזָאלראפ ןטימ זא ,ןטלאהעג טָאה ווָאקַאינרעשש

 ,זומ רע .קלָאפ ןייז ןופ ןסערעטניא יד ןטַאררַאפ רע טעוװ ,ןטסָאּפ ןכעל

 ןזיב ןטסָאּפ ןייז ףיוא ןביילב טאדלַאפ רעיירטענ סלא ,טנָאזעג טָאה רע יוװ

 .חבש םוצ םיא ןרעוו ןבירשראפ ןיוש זומ סָאד ןוא .ףוס

 ,דניק ןשידיי םוצ ןניוצאב טפאשביל ךס א טימ ךיז טָאה ווָאקַאינרעשט

 -רעדניק ןפאשענ ;?רונ ןייז טימ ןעמונראפ ךיז סערעטניא ןטסערג ןטימ

 ערעווש יד ןיא ןלָאז רעדניק עשידיי יד זא ,ראפרעד טנרָאזעג ןוא רענטרעג

 עכעלגעטנָאט יד ןופ ןרעוו טיירפאב ןוא ןנינעגראפ רעמ סָאװ ןכָאה ןטייצ:

 -יורג א ןעווענ ךיוא זיא ווָאקאינרעשט .סעמאמ-עטאט ערעייז ןופ תונאד
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 וו ָא קיר ו ט = סם ַא נָא ו

 ראפ ייז ןֹופ טפיוקעגנייא ,רעקיטסאלּפ-רעלאמ עשידיי יד ןופ טניירפ רעס

 -נדיי ןופ עדייבעג רעד ןיא ןכאמ טזָאלעג ,רעדליב רעטלעג-טאווירּפ ענייז

 -טסניק עשידיי גנוקיטפעשאב א ןבעג וצ םורא יוזא ידכ ,ןשזארטיוו טאר

 ללכב ןוא רעטסעקרָא ןשינַאפמיס ןשידיי ןופ טַאנָארטַאּכ ןיא ןעוועג ;רעל

 - .,רוטארעטיל ןוא טסנוק ראפ גנוגיינ עסיורג א ןזיוועגסיורא

 --- םנה ,רענדער רעטכעלש ןייק טשינ ןעוועג ךיוא זיא ווָאקאינרעשט
 ןלאפעגסיוא דימת סעדער ענייז ןענעז ---קיניזטסּוװװאבמוא םיא ראפ רשפא

 .טריטקעפא ןוא שיטסַאבמָאב

 ןופ רעציזרָאפ קידנעייז ,טימַאב ךיז רע טָאה ןסאמ עשידיי יד טימ

 .ןזיווענסיורא סלאפנדעי רע טָאה וצרעד ןליוו ַא ,ןרעטנענרעד וצ ,טארנדיי

 יד סָאװ ,םעד בילוצ סע ןיא ,ןעננולעג טשינ רעבָא םיא ןיא קָאד ביוא

 -עג טָאה סָאװ ,םעלא וצ האנש ןוא סָאה טימ ןניוצאב ךיז ןבָאה ןסאמ

 .סלא ,רע זיא םעד ןופ ןוא טארנדיי םענופ טייקטליופראפ רעד טימ טקעמש

 ךיא לָאמנייא טשינ .ןברק רעטשרע רעד ןעוועג דימת ,ךיז טייטשראפ ,שאר

 רע .ענעדירפוצמוא ןוא עטשיױטנַא יד ךרוד ןרָאװענ ןלאפאב סאנ ןיא רע

 טימ ןרָאפעג רע זיא דימת .סופ וצ ןייג וצ ןטימעגסיוא רעבירעד טָאה

 ףיוא יצ ,טָאטש ןיא סעימעדַאקַא ףיוא יצ ,םלוע תיב ןפיוא ,ָאטיוא ןייז

 ןוא ןרָאפעג זיא רע ןיחנוו ,ךעלדנטרעג-רעדניק יד ןופ ןעננונעפערעד יד

 טכַאװַאב דימת רע זיא ,ָאטיוא ןייז ןופ ןנייטשסיוא טרָאד טזומענ טָאה

 עכעלנעזרעּכ ענייז ראפ .ייצילַאּפ עשידיי עּפורג רערעסערג א ןופ ןרָאװעג

 "טלובמא .ייז ראפ טנרָאזעג ןוא ץראה ךס א ןזיוועגסיורא רע טָאה טניירפ

 םהרבא דובכל גנורעייפ רעד תעב קורדסיוא םוצ ןעמוקענ סע זיא ןטס

 'הליהק רעד ןופ לאז ןסיורגנ ןיא טרישזנארא טָאה רע ,גָאטנריובעג סרענּפעג

 ןטלא םעד ןופ גָאטנריובעג םעד דובכל ייט לזעלג א (עקסווָאבישזג ףיוא)

 יטעבראפ ןענעז ןשטנעמ טרעדנוהיירד .ןקסע רעוועשראוו ןלופמטסנידראפ

 עלא ןופ ןענַאטשַאב ןענעז טסענ יד .גנורעייפ רעקיזָאד רעד ףיוא ןרָאװעג

 ןוא םינקסע עכעלטפאשלעזענ ,טארנדיי ןופ רעטעבראטימ ,רענעמטאר

 .רעלטסניק

 עכלעוו ,סקעבעג טימ ייט לזעלנ א ייב ,ןשיט עטקעדענ ןייש ייב

 -עדירב יד ןוא דלעפשריה ,שטיווָאמיוב טלעטשענוצ גיליוויירפ ןבָאה'ס

 -ַאב-טייקיטעט יד טרעהעגסיוא םלוע רעטלמאזראפ רעד טָאה ,אינדוטס
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 יד ןעוועג ןענעז ננושאררעביא עמענעננא ןא .,רענעמטַאר יד ןופ ןטכיר

 םעד טקעלּפטנַא טָאה ווָאקַאינרעשט עכלעוו טימ ,רעטרעוו עקיצראה רָאּפ

 .םוקפיונוצ םענופ דוס

 ןיפ גָאטנריובעג םעד רימ ןרעייפ ---טגָאזעג רע טָאה-- טנייה ---

 -- ןקסע ןטסנבענעגרעביא ןוא ןטסכעלרע ,ןטסעב ,ןטסטלע רעזדנוא

 .רענּפענ םהרבא

 ,ןטלאהענ לָאמ סָאד טָאה ווָאקַאינרעשט עכלעוו ,עדער עמעראוו יד

 -- טּפיוהרעביא ,קורדנייא ןטוג ַא טכאמענ עקידנזעוונָא עלא ףיוא טָאה

 עסיורג א ןעוועג זיא גנורעייפ יד ןכלעוו ראפ ,ןיילא החמש לעב ןפיוא

 ,ןרענּפענ ןופ טערטרָאּפ ַא טליהטנא טרָא ןפיוא טָאה ןעמ .גנושאררעביא

 -סיוא זיא'ס ןוא טלעטשאב םיא ראפ ?לעיצעּכס טָאה וװָאקאינרעשט סָאװ

 ןטרירעג ןרערט זיב םעד דובכל עיצאטסעפינַאפ ענאטנָאּפס ַא ןכָארבעג

 .החמש לעב

 טנייפ טָאה ןוא שטנעמ רענעדיישאב א ןעוועג זיא רענּפענ םהרבא

 עקיזָאד יד זיא רעכירעד ,ןָאזרעּפ ןייז ראפ ןעננורעייפ ןוא םידובכ טאהעג

 רָאנ טשינ ןעמוקענרָאפ גנוטלַאטשנַארַאפ |
 ראפ ךיוא רָאנ ,טראוורעדמוא םיא ראפ

 ךיז טָאה גנורעייפ יד .עקידנזעוונָא עלא

 טקנוּפ .מ"נ רעגייזא 4 םורא ןביוהעגנָא

 -ענ טרעטשעצ רעבָא יז זיא רענייזא 6

 יד ןֹופ ?אז ןיא ןעניישרעד ןבילוצ ןרָאװ

 -מרוטשרעטנוא--םינילתדָאּפַאטשעג ייווצ

 -ענ ןיב ךיא .עדנעמ ןוא טדנארב רעריפ

 ןיוש ןענעז עלא רימ זא ,טנייצרעביא ןעוו

 דלאב זדנוא טעוו ןעמ זא ,ענעריולראפ

 ןייטש ןענעז ?טסעג , יד .ןריפּפָא ץעגרע

 טימ ןוא לאז ןופ ננאננייא םייב ןבילבענ

 -ענ יד טכארטאב עלעכיימש שינָאריא ןַא

 ןאמטאר ןוא וװָאקאינרעשט ,ןשיט עטקעד

 -ענוצ דלאב ןענעז ןאמצלָאטש .,שזניא

 ייז ןוא טסעג ענעטעבענמוא יד וצ ןפָאל רענּפעג םהרבא
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 רעד ןיא ןעמ טָאה תועמשמ .ןשיט עטקעדעג יד ןופ הביס יד טרעלקרעד

 א ןעמוקרָאפ טעוו'ס זא ,ןזיוועגנֶא טשינ שינעביולרעד רעד ןנעוו השקב

 לעב םעד טיײלדָאּפאטשעג יד וצ טריפענוצ ךיוא טָאה ןעמ .החמש לקיטש

 -ראפ "טסעג , יד ןענעז שיוטסיוא-רעטרעוו ןצרוק א ךָאנ ןֹוא ןיילא החמש

 ןפיוא רעפמעק ערעזדנוא, :ןבענענוצ רָאנ ןיינקעווא םייב ןבָאה ייז .ןדנּווװש

 ...ןשיט עטקעדענ-ןייש עכלעזא ייב טשינ ןציז טנָארפ

 .עטקירדעג א ןעוועג ןיוש זיא ןיינקעווא רעייז ךָאנ גנומיטש יד

 ריז טָאה'מ יו טקנוּפ ןוא ,סעדער יד טבעלקעג טשינ ןיוש ךיז ןבָאה'פ

 -עלא ןענעז ,ןשינעעשעג עכעלנעט-נָאט יד ןופ ןסירענּפָא עלייו א ףיוא

 יצ ןוא ןעשענ ףראד סעּפע זא ,גנוטכיר רעד ןיא ןעגנאנעג ןעקנאדעג סנעמ

 םעד ןיא ןעמאזוצ עלא יוזא ןציז רימ יו ,לָאמ עטצעל סָאד טשינ סע זיא

 . . .זיירק

 טייהרעמ רעד טימ שינענענאב עטצעל יד ןעוועג עקאט זיא סע ,ָאי

 -אינרעשט ןיוש ךיא בָאה רעמ .טלמאזראפ ָאד ןסעזעג ןענעז סָאװ ,יד ןופ

 -קיל רעד ןֹופ בייחנָא ןראפ געט 10 א ןעוועג זיא סָאד .ןעזעג טשינ ןווָאק

 .דרָאמטסבלעז ןייז ןופ ןוא עיצאדיוו

 טשינ ןיוש ךיז ןעניפעג ,תורוש עקיזָאד יד טציא ביירש ךיא ןעוו

 :שיט ןייא ייב ןסעזעג רימ טימ ןענעז סָאװ ,עלא יד עקידעבעל יד ןשיווצ

 אנכש ,שטיווָאניליכ .ב ,סוּפארּפ .י .י ,אבמער םוחנ ,ןָאסלענעצַאק קחצי

 .א ר"ד ,ןאמלופ ןועמש .ּפָארּפ ,(רָאינוי) שטאבמערט רעלאמ רעד ,ןַאגַאז

 ,זעוונומ ר"ד ,האזמ יכדרמ ,גרעבמאס קיזייא ,עלרעּפ עשוהי ,יקנעלעיב

 -ניפ הימחנ ,םיוב ?איחי ,יקסניבָארַאטס ,ךָאלב ,לא קישטלעבול .א ר"ד

 -גיא לָאטיּפש ןשידיי ןֹופ טנעדנעטניא .וועג רעד ,קאינוויִלש .י ,ןייטשלעק

 דוד ,ןאמרעטינ .י ,טאטשיונ .י ,שטיוועקמיש ר"ד ,םואברעדילפ יצאנ

 | .ערעדנא ליפ ,ליפ ןוא ןייטשנרָאב ,קישזונ

* = 3 

 ןייז ןעמונעגוצ ןווָאקַאינרעשט ייב ןעמ טָאה 1942 ילוי ןטס23 םעד

 ןקיבלעז םעד ןיא .טכאמ ןייז ןופ ןמיס ןכעלרעסיוא .ןטצעל םעד -- ָאטיוא

 ,ָאטיוא רעניילק א ןרָאפענוצ טארנדיי םּוצ זיא-,טנוװָא ןיא רענייזא 7 ,גָאט
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 ןעװעג סע זיא יווַא

 -אטשענ עטנאקאבמוא עשראוו ןיא ייווצ ןניטשענסיוא ןענעז'פ ןכלעוו ןופ

 םעד ןעגנערבּכָארא ףכית ייז וצ לָאז ןעמ ,טרעדָאפעג ןוא ןריציפָאדַאּפ

 ןװָאקאינרעשט ךַאנ קעווא ףכית ןענעז ןטנאיצילָאּפ 2 ."ןטסעטלענעדוי ,

 יא
 עיקר לי

 לד
 ר?

: 3 1 
 ךיקז

 ואקאיגרעשט סטדא רעיבישדניא

 (קיש רוטרַא ןופ דליב)

 249 2 יו



 װ ָא ק ר ו ט 4 ס ַא נ ָא י

 "עג רע טָאה ,ךיז טלדנאה סע סָאװ ןיא ,ךיז קידנסיוורעד .םייהא םיא וצ

 ןוא (ןבעל ןייז ןיא לָאמ ןטצעל םוצ ןוא ןטשרע םוצ) "עשקיר, א ןעמונ

 יד טימ ךערּפשעג סָאד .הליהק רעד ןופ עדייבעג רעד וצ ןעמוקעג ךיילג

 ךס טרעיודעג .רעצרוק א רעייז ןעוועג לָאמ סָאד זיא טיײלדָאּפאטשעג ייווצ

 רעייז ךָאנ ךיילג .ןרָאפעגּפָא דלאב ןענעז ןשטייד יד .טונימ עקינייא לכה

 ןיא ןירענידאב יד ןעוו ןוא ןעגנולקעגנָא ווָאקַאינרעשט טָאה ןיינקעווא

 -אוו זָאלג א ןעגנאלרעד ןסייהעג ךיז רע טָאה ,טעניבַאק ןיא םיא וצ ןיירא

 "רעד רעטעּפש טָאה יז יװ .ןרָאװעג טליפרעד ךיילג זיא גנאלראפ ןייז .רעס

 םימ טָאה רע ןעוו ןוא טנאוו יד יוװ סייוו ןעוועג ווָאקאינרעשט זיא ,טלייצ

 ףיוא ךיז טָאה ,רעסאוו זָאלג סָאד ריא ןופ ןעמונעג טנעה עקידנרעטיצ יד

 .טגָאזעג ריא רע טָאה ---"קנַאד ַא,-- .?ביימש א טמורקענסיוא םינּפ ןייז

 יַאק רעד טָאה םורא טונימ ןעצ א ןיא .טרָאװ טצעל ןייז ןעוועג זיא סָאד

 ַא טרעהרעד ,עדייבעג רעד ןיא ןעוועג ךָאנ זיא סָאװ ,טארנדיי ןופ רעריס

 "רעשט ןיא טרזחעגרעביא רדסכ ךיז טָאה ןעננילק סָאד .גנולק-ןָאפעלעט

 "יט םעד ּפֶא טשינ טמענ רענייק סָאװ ,טרעדנוווראפ .טעניבַאק סווָאקַאינ

 טקרעמאב ןוא טעניבַאק ןופ ריט יד טנפעעג קיטכיזרָאפ רע טָאה ,ןָאפעל

 ןענאטשעג זיא שיטביירש ןפיוא .ןוװָאקאינרעשט --- ןטיוט א לעטָאפ ןפיוא

 "אוו ענעקנורטרעד טשינ זָאלג בלאה א ןוא ילַאקנַאיצ ןופ ?שעלפ ןיילק א

 -רעשט ךיז טנגעזעג לווירב ןייא ןיא ,ךעלווירב עצרוק 2 --- םעד ןבענ ,רעק

 טזָאלראפ רע סָאװ ,ןייז ?חומ םיא לָאז יז ,טעב ןוא יורפ ןייז טימ ווָאקַאינ

 ןפיוא .ןעלדנאה טנַאקעג טשינ ,טביירש רע יװ ,רעבָא רע טָאה שרעדנא ,יז

 :ןבירשעגפיוא ןעוועג זיא ,שיטביירש ןפיוא ןגעלעג זיא סָאװ ,לטעצ ןטייווצ

 ןוא ..."טנזיוט ןביז וצ ךָאנרעד ,טנזיוט ןעצ ןגרָאמ ףיוא טרעדַאפ ןעמ ,

 .רעטרעוו עראבנעייל טשינ ייווצ ךָאנ

 -נייה ןויב ןיא טײלדַאּפַאטשעג ייווצ יד טימ סעומש רעטצעל רעד

 -טימ וָאקַאינרעשט טָאה דוס םעד .דוס א ןעמעלא ראפ ןבילבעג גָאט ןקיט

 "א טָאה ווָאקאינרעשט סָאװ ,לטעצ ןטייווצ םעד ןופ ,רבק ןיא ןעמונעג

 "ייד יִד ךרוד זיא סָאװ ,טנעגניטנָאק רעד זא ,סיורא טגנירד ,טזָאלעגרעב

 יא ,ןדיי טנזיוט סקעז ה"ד ,גָאט ןטשרע םעניא ןרָאװעג טמיטשַאב ןשט

 ןיא "עיצקא, געט ייווצ יד .ןרָאװעג טרעסערגראפ סנגרָאמוצ דלאב ןיוש
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 ןעװעג סע זיא יוזַא

 ךיז טלדנאה סע זא ,טגייצרעביא ,תועמשמ ,ןווָאקאינרעשט ןבָאה ָאטעג

 .גנוטכינרַאפ ַא ןגעוו רָאנ ,"גנולדיזסיוא , ןַא ןגעו טשינ

 "נייר-ץאזנייא  ןופ טייל יד ןבָאה ץנערעפנָאק רעטשרע רעד תעב

 השקב א ןביירשרעטנוא לָאז רע ,ןוװָאקאינרעשט ןופ טרעדָאפעג "טדרַאה

 יד לָאז ןעמ ,רע טעב ,טלופרעביא זיא ָאטעג סָאד תויה זא ,ןשטייד יד וצ

 ...עשראוו ןופ "?ןריאוקַאװע , ןדיי עוויטקודָארּפ טשינ
 טשינ השקב עקיזָאד יד ווָאקאינרעשט טָאה ,טנאקאב זיא סע יו

 טענופ רעדילגטימ עקירעביא יד ןוטעג סע ןבָאה ןגעקאד .ןבירשעגרעטנוא

 םעד ןביירשרעטנוא ןכָאנ .טריטסערא טאהעג טָאה ןעמ עכלעוו ,טארנריי

 "עּפש םגה ,הסיפת ןופ ןרָאװעג טיירפאב עלא ייז ןענעז טנעמוקָאד-דנאש

 ?עוויטקודָארּפ, ערעדנא ןופ לרוג ןקיבלעז םעד טלייטעג ייז ןבָאה רעט

 .ָאטעג םענופ ןטנעמעלע "עוויטקודָארּפ טשינ, ןוא

 -טיוט םעד ןריפסיוא םוצ טנאה יד ןניילוצ ןיילא קידנלעוו טשינ

 -סיורא לָאמ סָאד ווָאקאינרעשט טָאה ,רעדירב ענעגייא ענייז רעביא לייטרוא

 .ןליוו ןקרַאטש א ןזיוועג

 -ַאבמוא ןַא טכאמעג ןעמעלא ףיוא טָאה .טיוט רעקידננילצולּפ ןייז

 -עד ןופ זייװַאב רעטסעב רעד ןעוװעג זיא סע ןוא קורדנייא ןכעלביירש

 .עיצאוטיס רעד ןופ טיײקיזָאלסטכיזסיױא
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 2 ש111

 ָאטעג רעוועשראוו ןופ הסיסנ יד

 ,"עלעטשלעפאב יד , ."לאמרָאנ , ןעגנאגעג זיא ַאטעג ןיא ?עיצקא, יד

 ןטצעזענּפָארא ןכָאנ ָאטענ ןרעביא טכאמ יד ןעמונענרעביא טָאה סָאװ

 טרָא-ץיז ןקידנעטש ריא טציא טָאה ,דלאווסרעוא ר"ד רַאסימָאק-ָאטענ

 ,ןלעפאב עלא סיורא ןעיינ טרָאד ןופ ,1083 ענזאלעשז ןופ עדייבעגנ רעד ןיא

 .עקירעהעגנָאיצילָאּפ עשידיי יד ךרוד טריפעגסיוא ךעלטקניּפ ןרעוו עכלעוו

 ,וקָאלב-זיוה עצנאנ ןלעטשמורא ייצילָאּפ עשידיי יד טנעלפ גָאט ןדעי

 רעד ןיא .תונברק ערעייז ךָאנ זיוה וצ זיוה ןופ ןייג ןוא ןסאג יד ןסילשּפָא

 ןיירא ןטנאיצילַאּפ הנחמ א טנעלפ ןַאמךןָאיַאר רעדָא ריציפָא ןַא ןופ ץיּפש

 יד ןרילָארטנַאקכָאנ ןוא ףיוה ןפיוא ןײנּפָארא עלא ןסייה ,זיוה ןדעי ןיא

 ,סעיצוטיטסניא ןופ סעיצאמיטינעל טאהעגנ ןבָאה סָאװ ,יד .ןטנעמוקָאד

 ,ןעוועג ?ח טשינ זיא "גנולדיזסיוא , ןופ ננונעדרָארַאפ יד עכלעוו ףיוא

 ןבָאה סָאװ ,רעבָא ןשטנעמ יד ;טייז א ןיא ןרָאװעג טלעטשענקעווא ןענעז

 ןענעז ,סעיצאמיטיגעל עכלעזא טימ ןרימיטינעלסיוא טנָאקעג טשינ ךיז

 ךאז םוש ןייק ןעמענטימ ייז קידנזָאל טשינ ןוא ןרָאװעג ןטלאהראפ דלאב

 ןרָאװעג טּפוטשענפיורא ,ןענאטשעג ןענעז ייז יו יוזא ,ייז ןענעז ,ךיז טימ

 -עה-ןָאק , ;ןסובינמָא יד ןיא --- בור'ס ,(רענענעוו) סעמרָאפטַאלּכ יד ףיוא

 -ַאב-קירעיורט יוזא רעד ךָאנ שינעביילברעביא עקיצנייא יד --- ,"סעקרעל

 טלָאוװעג טשינ ןוא טלקאוועג ךיז ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ יד ,"עמריפ , רעטמיר

 ןיא טזָאלענרעביא ןבָאה ייז סָאװ ,ןריּפאּפ יד ףיוא ךיז קידנפורראפ ,ןייג

 חוכ טימ ּפעלק עקראטש ןופ ננוטיילנאב רעטנוא ןעמ טָאה ,ןעננוניווו יד

 זופ טכַאװַאב ןעוועג ןענעז סָאװ ,סעמרָאפטַאלּפ יד ףיוא ןפרָאװעגפיורא
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 ןעװעג סע ז'יא יוזַא

 -עג יד טימ רע זיא ,לופ ןעוועג ןיוש זיא ןגָאו רעד ןעוו .טייל-ייצילָאּפ יד

 .ץאלּפנאלשמוא ןפיוא ןרָאפענּפָא ןדיי עטּפאכ

 ,סאנ עצנאג א ןסילשּפָא ןעמ טנעלפ ,נָאט ןלעה ןטימ ןיא ,גנילצולּפ

 טאג יד טנעלפ קיטייצכיילנ זא ,ןפוא םעד ףיוא ןרעוו טכאמעג טגעלפ סָאד

 "געיעג , א ןבייהנָא ךיז טגעלפ'ס ןוא גנענסיוא עלא ןופ ןרעוו טכאמראפ

 "ץעיצקא , רעטריניפַאר רעד ןֹופ ןענעז תונברק עטשרע סלא .ןשטנעמ ךָאנ

 עטמסראפ יד יו ןסאג יד רעביא ןפָאלעג ןענעז ייז .רעדניק יד ןלאפעג

 ןופ סעּפאל עקראטש יד ןיא ןלאפעגניירא ףוסל ןוא קירוצ ןֹוא ןיהא זיימ

 -עלש-טניה יו ייז ךָאנ טנָאיעג ךיז ןבָאה סָאװ ,ןטנאיצילַאכ עלאטורב יד
 םורָאװ ,ךיז ןטלאהאבסיוא ןייק ןפלָאהעג טשינ טָאה סע .טניה ךָאנ רעג

 ייז זיב ,ןעגנוניוו עלא ןיא טרעטשינעג ,ןרעיוט יד ןיא ןיירא ןענעז ייז
 ךיז טָאה ָאטענ רעוועשראוו ןיא ?עיצקא , יד .ןֿברק רעייז טּפאטרעד ןבָאה
 ןוא "ןליזא , יד ןופ עזָאלמייה עלא ?כ םדוק ןריפסיורא ןטימ ןביוהעגנָא
 -רעטניא יד ןופ רעדניק יד ,ןלָאטיּפש יד ןופ עקנַארק יד ,ןטקנוּפ-םיטילּפ
 ןענופעג טייצ רענעי וצ ךיז טָאה סָאװ ,זיוה םינקז בשומ םענופ ןוא ןטאג
 סע ּוװ ,עיפַארַאּפ-ךריק רעד ןֹופ עדייבעג רעד ןיא ,02 יקּפילָאװאנ ףיוא

 עשיליופשידיי סָאד ןעווענ ךיוא זיא

 יוא עקנארק יד .?רעטַאעט-לארעמאק,

 יד ףיוא ןנָארטענסיױרא ןעמ טָאה םינקז

 יד ףיוא ייז טניילענסיוא ןוא טנעה

 טצעזענפיוא רעדָא ,ךעלענעוו-םרָאפטאלּפ

 -ענּפָא ןענעז עלא ייז .סעשקיר ףיוא ייז

 -גאלשמוא ןפיוא ךיילנ ןרָאװעגנ טריפ

 ןופ עטריפעגסיורא יד ןשיווצ .ץאלּפ

 סשא םולש ןעוועג ןענעז םינקז בשומ

 -טלע רעד ,רענזייר ?אקזחי ןֹוא רעדורב

 -יטננייא-ָארויב-ןסנָאנא רעשידיי רעטס

 .עשראוו ןיא רעמ

 ןכלעוו ,טנעגניטנָאק-ןדיי רעד תויה רעגזייר לאקזחי
 -ענ רעירפ ןופ טָאה עלעטשלעפאב , יד ןרעלוּפָאּפ ןוּפ רעמיטנגייא)
 ןייא ןיא ןטלאהענ טָאה ,טמיטשאב טאה (עשראט ןיא ארויב ןסנאנא
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 -דיזסיוא רעד וצ גנונעדרַאראפ רעד טיול עטמיטשאב ,ןשטנעמ ןוא ,ןסקאוו

 -עג ךיז ןבָאה ענעבילבעגרעביא עלא לייוו ,רעקינייו ץלא ןבילבעג ןענעז ,גנול

 ץלא ןרָאװעג יײצילַאּפ יד זיא ,ןריּפַאּפ עקירעהעג טימ ןרימיטיגעלסיוא טנָאק

 .טנעגניטנָאק ןקיטיונ םעד ןלעטשוצ קידנענַאק טשינ ,רעדליוו ןוא רעלאטורב

 ןענעז ייז יו יוזא ןוא ,גָאט א ןדיי 18,000 טרעדָאפעג ייז ןֹופ ןיוש טָאה ןעמ

 םעד ראפ) ןשטנעמ לָאצ עקיזָאד יד ןלעטשוצוצ ןעוועג דנאטשמיא טשינ

 ןענעז ,(סעילימאפ ערעייז ןזָאלוצרעביא טגָאזענוצ ייז ךָאד ןעמ טָאה זיירּפ

 ייז ןיא סָאװ ,םענייא ןדעי טּפאכעג ןוא ןפָאלעג החיצר רעדליוו ןיא ייז

 "יטיגעל םוש ןייק טימ ךיז קידנענעכער טשינ ,טנעה יד רעטנוא ןעמוקעג

 טאהעג טָאה סָאװ ,דלעפנעמולב (דלָאּפָאעל) רעזייל רעגָאוװש ןיימ .סעיצַאמ

 םענופ רעציזרָאפ ןעוועג זיא ןוא ?"ףליהניילא רעד ןופ עיצאמיטינעל א

 ןוא בוטש ןופ סיורא לָאמא זיא ,טניווועג ןבָאה רימ ּוװ ,טעטימָאקזיוה

 -:יטע םייחרעד ןופ ,ענעלעה יורפ ןייז ,טרעקעגקירוצ טשינ רעמ ןיוש ךיז

 ןעמ .סאג עשטָאמס ףיוא קיײטּפא ןַא ןיא טעבראעג טָאה ,(שזדָאל ןופ) רעג

 זיא יז יװ'יוזא ,טעברא רעד ןטימ ןיא טרָאד ןופ "ןעמונעגוצ , יז טָאה

 דענג טקישעגקעווא יז ןיא לאנָאפרעּפ ןצנאג ןטימ ןעמאזוצ ןוא ,ןענאטשעג

 ."חרזמ , ףיוא ןרָאװ

 ,יקסנירעש ,ייצילַאּפ רעד ןופ טנאדנעמָאקטּפױוה רעד טָאה בנא

 סעיצאמיטינעל יד ןריראנָאה וצ טשינ גנונעדרַאראפ עליטש א ןבעגענסיורא

 -אמיטיגעל טימ ןשטנעמ טּפאבעג וליפא ןבָאה ייז ."ףליהניילא , רעד ןופ

 ןטלאהענ ןטנאיצילַאּפ יד ךיז ןבָאה םעד רעסיוא .טאדנדיי םענופ סעיצ

 ?סיבא ,לאפ ןדעי ףיוא ,ןבָאה וצ רעטנוזעג לָאמעלא זיא'ס זא ,?לכ םייב

 תעב ."ּפעק , טימ ןעלדנאה וצ טכעלגעמרעד ייז טָאה סָאד .ןשטנעמ רעמי

 :?ּפעק , ןגעוו רָאנ ,ןשטנעמ ןגעוו טדערעג טשינ ןעמ טָאה ."סעיצקַא יד

 ../פעק טנזיוט 2 ךָאנ ןלעפ'ס .ןלעטשוצ טנייה ןעמ זומ ּפעק טנזיוט 10,

 טנַאקעג ןעמ טָאה ,טנעגניטנָאק רעטמיטשאב רעד יוװ ?ּפעק , רעמ קידנבָאה

 םענופ וליפא ןוא "סעיצקא, יד ןֹופ ןשטנעמ ןעיירפאב טלעג בָארג ראפ

 ןוא ּפָאק ָארּפ סעטָאלז 1000 ןופ ןעמ טָאה ןביוהעגנָא ,ץאלּפנאלשמוא

 .םעטָאלז 80,000 ייב ןעמ טָאה טקידנעעג

 הפוקת רעטשרע רעד ןיא ךָאנ ךיז טָאה ,טלענ טאהענ טָאה'ס רעוו
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 זעװעג סע זיא יווַא

 סָאװ ,םעד ןעוועג רעבָא זיא רעטיב .,ןפיוקסיוא טנַאקעג "עיצקא, רעד ןופ

 ' ,ןשטנעמסטעברא יד עקאט ןענעז ..,טלענפיוקסיוא ןייק טאהעג טשינ טָאה

 עמירא יד ךיוא ןוא ךיז ןפיוקוצסיוא טלעג ןייק טאהעג טשינ ןבָאה סָאװ

 טשינ ָאד טָאה דנאטשרעדיוו םוש ןייק ןוא .ןלאפעגניירא עטשרע יד ,טייל

 ףיוא ןפרָאװעג ךיז טָאה ,ןרעו ךיז קידנלעוו ,רענייא ןעוו םורָאװ ,ןפלָאהעג

 -ַאּפ הנחמ א ןסקאוועגסיוא דרע רעד רעטנוא ןופ יו זיא ,טנאיצילַאּפ א

 ;פרָאװעג ךיז ףלעוו עקירעגנוה עדַאטס ַא יו ןוא ,ןגעלָאק ענייז ,ןטנאיציל

 ןפרָאװעג ,סערבעשז רָאּפ א םיא קידנכערברעביא ןֹוא ןטסיירד םעד היוא

 -ענּפָא חוכ טימ ןבָאה ןטנאיצילָאּפ עקיבלעז יד .ףיורא ןגָאװ ןפיוא םיא

 -ילאּב יד .טריפענקעווא ייז ןוא ןטסירב סעמאמ ערעייז ןופ רעדניק ןסיר

 -עטלעהאב ןקעדטנא ֹוצ ףיוא ןטסילאיצעּפס ןעוועג ךיוא ןענעז ןטנאיצ
 -קילנמוא יד טּפעלשענסיורא קידתונמחרבמוא ןבָאה ייז ןענאוו ןופ ,ןשינ

 .ןעוועטאר טוװגרּפענ םורא יוזא ךיז ןבָאה סָאװ ,עכעל

 טָאה יײצילָאּפ-ָאטעג יד סָאװ ,ענַאל רעד ןיא ןענופעג ךיז בָאה ךיא
 קידנעייז טשינ ,ןגעוװאב יירפ טנַאקעג ךיז בָאה'כ זא יוזא ,טנעקעג ךימ
 -ירעד ."טנעה עשידיי, ןיא ןלאפוצניירא ראפעג רעד ףיוא טלעטשעגסיוא
 םלא ןרָאװעג טמיטשאב לָאמ עכעלטע "ףליהניילא רעד ןופ ךיא ןיב רעב
 ןגעו טלדנאהעג ךיז טָאה'ס ןעוו ,ןטנאיצילַאּפ יד וצ חילש רעלעיצעכס

 ךרוד זיא סָאװ ,"ףליהניילא, רעד ןופ דילנטימ א ראפ ץנעוורעטניא ןַא

 זיא גָאט רעצנאג רעד טעמכ .ןרָאװעג טּפאכענפיוא "?סרעּפאכ , עשידיי יד

 רימ ןבָאה טיײלײיצילַאּפ עסיוועג ,טעברא רעקיזָאד רעד ףיוא קעווא רימ

 יעמ םורָאװ ,סאג ןיא ןעיירדמורא טשינ ליפ יוזא ךיז לָאז'כ ,ןטָארעג

 וצ טשינ ליפ יוזא ןטָארעג ךיוא רימ טָאה ןעמ ....ןסיוו טשינרָאג ןָאק

 ...ןסיו טשינרָאנ ןָאק ןעמ לייו ,ןרינעוורעטניא

 ;ָאט ןיא לָאמ רָאּפ א ךיא ןיב .עיצקא רעד ןופ נעט עטשרע יד ןיא
 .גנונעדרָא ןיא רימ ייב זיא ץלא יצ ,ןעז וצ ידכ ,בוטש ןיא ךיז וצ ןיירא
 ,98 יקּפילַאװַאנ ףיוא "ףליהניילא רעד ןיא טלָאמעד ךיא בָאה טעבראעג
 באה'כ .טנעָאנ ץנאג (88 יקּפילָאװַאנ) םייהא ךיז וצ טאהעג בָאה'כ זא יוזא
 עטנייווראפ א ןגעקטנַא רימ טמוק'ס יו ,ריט יד ןענעפע וצ ןזיוואב טשינ
 רעזדנוא ?טּפאכעג , טנייה טָאה'מ זא ,רימ טנָאז ןוא עלהרש רעטסעווש ןיימ
 פערט יד ףיוא ,ןיירא ָארויב ןיא קירוצ ךיילג ףיול ךיא .עלחר רעטסעווש
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 ןגיוא יד ןיא ןרערט טימ ןוא רעניוו עלעפ דניקרעטסעווש ןיימ ךיא ןגענאב

 שינייב רעטעפ ןיימ ,רעטָאפ ןטלא ריא רַאפ ןרינעוורעטניא וצ ךימ יז טעב

 דוצ : ןטייז עלא ןופ ןנעקטנא רימ ןעמ טפיול ָארויב ןיא ןיוש .גרעבנעטיוו

 ןעמונעגוצ ,עמאמ עטלא ןיימ ןעמונענוצ ,טעװעטַאר ;דניק ןיימ ןעמונעג

 ףיוא טזָאלראפ טשינ ךימ ןבָאה ןעיירשעג עקיזָאד יד -- !!!ןטאט ןיימ

 .טכאנייב ייס ,גָאטייב ייס ,טונימ ןייא ןייק

 -רַאפ ,ןָאפעלעט םוצ וצ ךיילנ ךיא ייג "ףליהניילא , ןופ ארויב ןיא

 גנילק ךיא .ןעמונראפ -- קילגמוא םוצ ,ץאלּפנאלשמוא ןטימ ךיז דניב

 ָאד רעבָא טליּפש טונימ עדעי .ןעמונראפ ץלא ,לָאמא ךָאנ ןוא לָאמא ךָאנ

 ענעמונעגוצ יד ןופ ,רעדליב עלא יד ןופ טצאלּפ ּכָאק רעד ,לָאר עסיורנ א

 יי ןעוו .רעדניק ,עטנאקאב ,טניירפ ,רעדניקרעטסעווש ,סעמומ ,סרעטעפ

 רעדיוו םענ ךיא ...טעּפש וצ ןייז ןיוש ךָאד ןָאק ,ןָאנאוו ןיא ןייז ןיוש ןלעוו

 זה == -- אמבער -- ץאלּפנאלשמוא -- .טנאה ןיא ?ביירט-ןָאפעלעט סָאד

 .וָאלעירָאג -- ?טדער רעװ -- .ץאלּפ ןפיוא ךיז טניפעג רע .ָאטשינ

 .עלחר רעטסעווש ןיימ ןעמונעגוצ סָאװ רָאנ טָאה'מ ,רערעייט ,רעה ---

 ךיוא .סיורא יז ּפעלש .טסנַאק וד סָאװ ץלא וט .ןאבמער רעביא סע ביג

 .ןעמענ ךָאנ ןָא-ףור ךיא ....ךיוא ,ןנרעבנעטיוו שינייב

 ףיוא ןעלדנאה וצ סילשַאב ךיא .ןסירעגרעביא טרעוו ךערּפשענ סָאד

 זיא ּפָארא ףיול ךיא .םיסנ ףיוא ךיז ןזָאלראפ טשינ .ךיוא טנאה רענעגייא

 םעד טשינ ןוא לטנאמ םעד ךיז טימ טשינ בָאה'כ .ןגערסקַאלש ַא .סַאג

 ןעיירפ ןרעטנוא ךיז ןעניפעג סָאװ ,עלא ייז ,סיוא טשינ טכאמ'ס .טוה

 -ןגער ןייק ןוא ןעלטנאמ ןייק טשינ ךיוא ןבָאה ,ץאלּפנאלשמוא ןפיוא ?מיה

 .טשינ יאדווא םריש

 -קעּפסניא) עטָאּפַאק לסָאי טניווװ ."ףליהניילא , רעזדנוא רעביאנגעק

 "םוא ןפיוא ןרָאפ רע טעוװ רשפא .םיא וצ ןייגניירא ליוו ךיא .(ךילרע רָאט

 רעיוט םייב .ןשטנעמ עקינייא טרָאד ןופ ןעמוקאבסיורא ןוא ץאלּפנאלש

 ןיפ ךאוו עטקראטשראפ א טייטש ,טניווועג טָאה רע ּוװ ,24 יקּפילאוואנ

 -סניא, זא ,רימ טגָאז טנאיצילַאּפ א .ןיירא טשינ טזָאל ןעמ .ייצילַאּב עשידיי

 ןעמוקעג ןענעז ירפרעדניא דלאב .בוטש ןיא ָאטשינ זיא "ךילרע רָאטקעּפ

 רעד ןיא ןרָאפענקעווא ןענעז ייז ןוא ןילבול ןופ טסענ עקיטכיוו םיא וצ

 "ױעטמירַאב , רעד ןעוועג ךיוא זיא ייז טימ ,ץאלּפנאלשמוא םענופ גנוטכיר
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 ועװועג סע יא יוזַא

 עיצאדיווקיל רעד ייב ןפלָאהענטימ קיסיילפ יוזא טָאה סָאװ ,רעיַארג יאמש

 .(ץישזלעב ןייק רעגאל-ןטיוט ןיא ייז ןקישקעווא ןיא) ןדיי רענילבול יד ןופ

 ,"סעיצקא, יד ןופ טייצ עצנאנ יד זא ,ןקרעמאב וצ יאדכ זיא סע

 ייס ,ייצילַאּפ רעשידיי רעד ךרוד ןרָאוװעג טריפעגכרוד ןענעז סָאװ ,יד ייס

 יקּפילאוואנ זיוה סָאד זיא ,טריפענכרוד ןבָאה םינילת עשטייד יד סָאװ ,יד

 טשינ רענייק טָאה טרָאד .ןרָאװעג טניושעג ,טניווועג טָאה ךילרע וװ ,4

 טימ טריפעגכרוד "סעיצקא, עלא ןבָאה ןשטייד יד .ןיינוצניירא טגאוועג

 ,ןקָאלב יד ,ןסאג יד יונענ טנכייצאב ןעוועג זיא'ס ּוװ ,טנאה ןיא ןאלּפ א

 זיוה סָאד זיא ןאלּפ םעד ןיא .ןרעוו ?טקינײרעגּפָא , טפראדעג ןבָאה סָאװ

 טָאה סָאװ ,יילב רעטיור א טימ ןכָארטשעגרעטנוא ןעוועג 24 יקּפילאוואנ

 -עג ןיא ,ןרָאװענ ןסָאשרעד זיא ךילרע ןעוו טשרע .ןדיימסיוא ;ןסייהעג

 -ענ "טעבראענמורא, זיא ןוא 24 יקּפילָאװַאנ ןיוה ןפיוא עייר יד ןעמוק

 -נייא , :טנָאזענ ןבָאה ןשטייד יו רעדָא ,תוירזכא רעצנאג רעד טימ ןרָאװ

 רָאּפ א ןטלאהאבסיוא ךיז ןבָאה בוטש ןיא ןכילרע ייב ."!טוג רעבַא ,לַאמ

 .ןעמונעג עלא ייז טָאה ןעמ .שארב שטיוועקטונ .נ בר רעניּפיר ןטימ ,םינבר

 .ץאלּפנאלשמוא םוצ ןסאג ענעברַאטשענסיױוא יד רעביא ףיול ךיא

 ייבראפ טפיול טייצ וצ טייצ ןופ .ןגיוא יד ראפ טשינ ןעמ טעז שטנעמ ןייק

 ,אמתסמ טניימ רע .ןָא טרעדנוווראפ ךימ טקוק רע ,טנאיצילַאּפ רעשידיי א

 -קייוועגכרוד א ,רעטרעביושעצ א םורא ףיול'כ ,ןרָאװעג ענושמ ןיב'כ זא

 טונימ עדעי הנכס ןיא קידנעייז ,ןנערסקַאלש א רעטנוא ,דמעה ןזיב רעט

 א ןנעקטנא רימ טרָאפ ענלעשזד ןוא ףאהנעמאז קע ייב .ןלאפוצניירא

 לפטנאמננער א ןיא ,ןאמ ןטרעקיוהעגנייא ,ןטלא ןַא ריא ןיא עז ךיא ,עשקיר

 .יקסנירעש --- ּפָאק ןפיוא ךעלדנרעטש 9 טימ לטיה שיאייצילַאּפ א ןוא

 ,ֿפָאמ עטשרע'ס ןעוועג זיא סָאד .טנעקרעד טשינ לָאמנייק םיא טלָאװ'כ

 טקרעמאב רע .הסיפת ןֹופ גנואַײרפַאב ןייז ךָאנ ןעזעג םיא בָאה'כ ןעוו

 טגערפ רע .גנוטכיר ןיימ ןיא רעביא ניוב א שיאעוורענ ךיז טוט רע .ךימ

 ,ןגערפ וצ ןוא ןרעפטנע וצ םיא זייוואב ךיא רעדייא ,ָאד וט ךיא סָאװ ,ךימ

 .ןרָאפעגייבראפ ןיוש רע זיא ,ךילרע רָאטקעּפסניא ןעזעג טשינ טָאה רע יצ
 -רעד ךיא ,"עקרעלעה-ןָאק , א ןייטש ךיא עז 22 ףָאהנעמַאז ףיוא

 .טנאיצילַאּפ רעשידיי א רימ וצ סיורא טגנירּפש רעיוט ןופ .ךיז רעטנעג

 .קעווא טפיול,--- .ךימ רע טנערפ -- ??ָאד ריא טוט סָאװ ,שטנעמ , --
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 וָא ק ר ו ט  סַא נַא ו

 ןעו ,"טדראהנייר-ץאזנייא , ןופ עּפורג א טציא ךיז טניפעג זיוה םעד ןיא

 ,ריא טסייוו רשפא,-- ."רענעריולראפ א ריא טנעז ,ןעזרעד ךייא ןלעוו ייז

 .טנאיצילַאּפ םעד ךיא גערפ --- ?ךילרע רָאטקעּפסניא ךיז טניפעג סע וו

 ךיוא זיא סע,-- .רע טרעפטנע -- "זיוה םעד ןיא ,ייז טימ עקאט ,, --

 .ןוָאלניירא ךימ לָאז רע ,םיא טעב ךיא ..."ןילבול ןופ רעיַארג יאמש ָאד

 לָאז רע ,םיא ךיא טעב .רע טגָאז ,טשינ רָאט רע .טשינרָאנ טפלעה סע

 זיא םעד ףיוא .עלעטעצ א סניימ ךילרע רָאטקעּפסניא ןבעגרעביא שטָאכ

 ןייק ןביירשנָא טשינ ךיא ןָאק ןגערסקַאלש ןפיוא זא ,קידנעעז .םיכסמ רע

 קידנלעטשראפ ,ןיירא ךימ טזָאל ןוא רעיוט'ס רע טנפע ,רעטרעוו רָאּפ

 לעוו'כ ביוא ,רימ ףיוא ךיז ןפראוו וצ עדנוקעס עדעי טיירג ,געוו םעד רימ

 סָאװ ,ןריּפַאּפ עניימ .רעטרעוו רַאּפ א ןביירשנָא ליוו ךיא ,ןיינ ןלעוװ רעטייוו

 ?קיטש א רימ טיג רע .ןנער ןופ טצענעגכרוד ןענעז ,ךיז ייב טאהענ בָאה'כ

 רעטסעווש ןיימ זא ,ןכילרע וצ ןָא ביירש ךיא .רעדעפיילב ַא ןוא ריּפַאַּפ

 טעב ךיא .ץאלּפנאלשמוא ןפיוא ןרָאװעג טריפענּפָא טנייה זיא ווָאקרוט לחר

 -ילֲאּפ רעד יװ ,עז ןוא רעיוט ןיא ביילב ךיא .ןעוועטאר יז לָאז רע ,םיא

 לטעצ סָאד רעביא םיא טינ ןוא טנאיצילַאּפ ןרעדנא ןַא וצ טפור טנאיצ

 ךילרע טייטש סע רעכלעוו ייב ,עּפורג רעד וצ וצ טייג רענעי .ןכילרע רַאפ

 סעּפע טיג ןוא רעביא סע טנעייל ךילרע .לטעצ ןיימ םיא טננאלרעד ןוא

 "םייהא ךימ טסייה ןוא קירוצ טמוק טנאיצילָאּפ רעד .טנאיצילַאּפ םעד גָאז א

 טעװ ,ץאלּפנאלשמוא ןפיוא ןייז דלַאב ףרַאד ---רע טנָאז-- ךילרע .ןייַג

 .ןעמענוצסיורא רעטסעווש ןיימ ןעז רע

 .טעּפש וצ ןייז ןיוש ךָאד ןָאק דלַאב .קירוצ רעטשיוטנא ןַא ייג ךיא

 רעטסעווש ןיימ טָאה'מ טניז העש רַאּפ ענייש ַא ייבראפ ןיוש זיא בנא

 ןינע םעד ךָאנ ןָאק ךיא ?ץאלּפנאלשמוא ןפיוא ןייג ךיא לָאז .ןעמונעגוצ

 רעבָא ,שטנעמ ןייא ןעוועטאר וצ רָאנ ןעמ טָאה יוזא ;ןריצילּפמָאק רעמ

 ןעוועטאר ןפראד וצ ןיוש ןעמוקסיוא ןָאק ,ןייגניהא טרָאד לע ךיא זא

 לָאמאכָאנ ךיז ןוא ָארויב ןיא ןיינקירוצ רעסעב לע ךיא .ןשטנעמ ייווצ

 : .ץאלּפנאלשמוא ןטימ שינָאפעלעט ןדניבראפ

 ,שטנעמ ןטלכיימשעצ א ףיוא ןָא ךיז ךיא סיוטש סנעווקירוצ ףיוא

 רעד זיא סָאד .סאג ףָאהנעמאז ןֹופ רעיוט א ןופ סיורא ךיז טרַאש סָאװ

 זיא רע ןא ,רעכיז ןעוועג ןיב ךיא .רַאליפ ןַאירַאמ טסינַאיּפ רעטבַאגַאב
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 |עװועג סע זיא יוזַא

 -רעד .ָאד טוט רע סָאװ ,קיטכיזרָאפ םיא גערפ ךיא . .. ןרָאװעג עגושמ

 טָאה זיוה םעד ןיא ןא ,ןכאל וצ קידנרעהפיוא טשינ ,רַאליפ רימ טלייצ

 ןוא עילימאפ ןייז טימ ןעמאזוצ טָאה ןעמ ןכלעוו ,רבח א סנייז טניווועג

 סנייז ןבילבעגרעביא זיא'ס ."ןעמונענוצ , זיוה ןופ רעניווונייא עלא טימ

 רעד ,טשינ רעבָא רע ליוװ ,ןעמענוצ טלָאװעג טָאה רַאליפ ןכלעוו ,טנוה א

 ןפיוא געט רֶאֹּפ א ןיוש יוזא ךיז רע טניל .ןייג ,טנוה רעטנשקעעגנייא

 ןיוש זיא רַאליפ .ןענייו וצ ףיוא טשינ טרעה ןוא הריד רעד ןופ לעווש

 טימ ןעמענ םיא טלָאװעג ןוא ןסע םיא טכארבעג ,לָאמ עקינייא ןעוועג ָאד

 ןעמעננָא טשיג ליוו ןוא טרָא ןופ טשינ רעבָא ךיז טריר טנוה רעד .ךיז

 ...טנוה א רָאנ ןָאק ןייז יירטעג יוזא .זייּפש ןייק
 לָאמאכָאנ ךיא בָאה ,ָארויב ןיימ ןיא קירוצ ףיורא ןיב ךיא רעדייא

 טרָאד זיא ץלא יצ ,ןרילָארטנָאקוצכָאנ ידכ ,בוטש ןיא רימ ייב ןטערטענּפָא

 ןפָארטעג טרָאד ןיוש ךיא בָאה ,דיירפ רעסיורג ןיימ ֹוצ .גנונעדרא ןיא

 יו ,ץאלּפנאלשמוא ןופ ןעמוקענקירוצ זיא עכלעוו ,עלחר רעטסעווש ןיימ

 -רעטניא ןיימ טשינ ,ןָאפעלעט ןיימ טשינ טָאה ,ןזיווענסיורא ךיז טָאה סע

 רעטסעווש ןיימ טָאה'מ ןעוו זא ,טלָאװעג טָאה לאפוצ א .ןפלָאהעג ץנעוו

 -ָאנ ַאלַא ןעננאנענייבראפ דָארג זיא ,ץאלּפנאלשמוא ןפיוא טריפעגניירא

 "סעווש ןיימ טנעקעג טונ טָאה יז .טקרעמַאב יז טָאה סָאװ ,גרעבנירנ-במָאל

 טכארבעג ,רעמיצ-םוירָאטַאלובמַא ןיא טריפעגניירא ףכית יז טָאה יז .רעט

 -סיורא ,ריא טימ ןעמאזוצ ,יוזא ןוא רעטסעװשנקנַארק ַא ןופ גנודיילק ריא

 .ןיירא ָאטעגנ ןיא ןעמוקענקירוצ ןוא ץאלּפנאלשמוא םענופ טרישרַאמ

 -נעמ יד .םעלבָארּכ רעטקיטייוװעגנָא ,רעיינ א ןעמנוושענסיורא זיא'ס

 "ןּפָאש , יד ןיא טעברא רעד וצ קעווא גָאט ןצנאג א ףיוא ןענעז סָאװ ,ןשט

 טשינ ןיוש לָאמטּפָא ,םייחא קידנעמוקקירוצ ןבָאה ,ירטסודניא-סגירק ראפ

 סע טָאה ןעננונעדרָארַאפ יד ןיא םנה ,עטסטנעאנ ערעייז טרָאד ןפָארטעג

 -סנירק רעד ראפ ןטעברא סָאו יד ןופ רעדניק ןוא ןעיורפ זא ,ןסייהעג

 ,א"א ףליהניילא ,טארנדיי םענופ עטלעטשעגנָא יד יװ טקנוּפ ,ירטסודניא

 עינעליווירפ רעקיזָאד רעד ןופ ."גנולדיזסיוא, רעד ןֹופ טיירפאב ןרעוו

 -ידיי ןופ עמאמ-עטאט ךיוא ,רעדניק ןוא ןעיורפ יד רעסיוא ,ןסָאנעג ןבָאה

 רעד ןיא ."לט13 , .וועג םענופ ?ףליה-רעכיג , רעד ןופ ןוא ןטנאיצילָאּפ עש

 ןענעז רענעמ יד ןעוו .שרעדנא ץנאג ןזיווענסיורא ךיז סע טָאה קיטקאדּפ
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 ןעיורפ ערעייז ןפָארטעג טשינ ייז ןבָאה ,טעברא רעד ןופ ןעמוקעגמייהאנ

 טָאה טציא זיב .עמאמ-עטאט עטלא ןופ ןיוש קידנדער טשינ ,רעדניק ןוא

 .ייֵציִלָאּפ רעד ןופ סעילימאפ יד טרירעג טשינ ךָאנ ןעמי

 -סנירק , רעד ןופ ץנעטָאּפ רעד ףיוא ןנָאלשענּפָא טכעלש ךיז טָאה סָאד

 ןפָארטעגנָא ןוא ןעמוקעגמייהא זיא סָאװ ,רעטעברא ןַא םורָאװ ,"ירטסודניא

 ּפָאק ןייק טאהעג טשינ ןיוש טָאה ,ןברוח ןסיורג אזא בוטש ןיא ךיז ייב

 ןבָאה טרּפ ןקיטכיוו םעד ףיוא ,.טקיסעלכאנראפ ץלא ןוא טעברא רעד וצ

 עטצעל יד .טכַאמ רעשטייד רעד טכאמעג םאזקרעמפיוא ןרָאטקערידיּפָאש יד

 -םטעברא עלעיצעּפס ןיא רעטעברא יד ןריטרַאװקוצנייא ןסָאלשַאב טָאה

 ןַא ןביוהעגנָא ךיז טָאה'ס .טעבראענ ןבָאה ייז וו ,ןּפָאש יד ןבענ ןקָאלב

 ןעווענ זיא קילנמוא ןַא .רעטייווצ רעד ןיא הריד ןייא ןופ ךיז ןעלקעּפרעביא

 ןכלעוו ןיא ,ּפָאש ַא ןופ סאג רעד ףיוא טניווװעג ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ טימ

 24 ןופ ךשמ ןיא ןעמ טָאה גנוניווו עקיזָאד יד .טעבראעג טשינ ןבָאה ייז

 טשינ ןוא טאהעג טשינ ןעמ טָאה ןייג וצ ןיהוװ ןֹוא ןזָאלראפ טזומעג העשי

 ןבָאה סָאװ ,"ןּפָאש , עיינ ץלא ןענאטשפמנא ןענעז גָאט ןדעי לייוו ,טסווװועג:

 ןענעדרַאוצנייא טרָאד ידכ ,סָאג רעייז ןופ ןקָאלב יד ךיז רַאפ טרעדָאפעג

 יד ןיא טָאה ןעמ זַא ,ןעמוקענסיוא ָאזלא זיא סע .רעטעבראיּפָאש ערעייז

 ,ןרעדנא ןפיוא טרָא ןייא ןופ ןעיצרעביא רדסכ טזוֿמעג ךיז .ןטייצ עטשרעי

 .ןרָאװעג טרעלעמשרַאפ רעמ ךָאנ ָאטעג סָאד זיא לייוורעד

 290י



218 

 ץאלּפנאלשמוא

 טגעלפ ָאטעג רעוועשראוו ןיא "סעיצקַא, יד ןופ געט עטשרע יד ןיא

 ,ךיז טייטשראפ ,רעסיוא) ןסאג יד ףיוא ןעז טשינ שטייד ןייק טעמכ ןעמ

 סָאד ןרעה רָאנ ןעמ טגעלפ גָאטרַאפ רענייזא 8 .(ןלאפ ?עלעיצעּפס , ןיא

 ,עשיטעל עיירטעג יד זא ,גָאזנָא ןַא --- ,?וויטש יד ןופ ןּפַאלק עשימטיר

 ןפיוא טעברא רעייז וצ ןעיינ םיתרשמ עשטייד עשיניַארקוא ןוא עשיווטיל

 טשינ ןָא גָאט ןטשרע םענופ ןיוש ןשטייד יד ןבָאה טרָאד ,ץאלּפנאלשמוא

 ןיא יײצילַאּפ עשידיי יד םנח ,ןדיי וצ יורטוצ ןסיורג קירעביא ןייק טאהעג

 ןפיוא ןענעפע וצ טביולרעד ךיוא ןבָאה ייז ."קיטעט , ןעוועג ךיוא טרָאד

 -םפליה ןשידיי םענופ ?עלעטשד-סגנונרָאזרַאפ עשידיי , ַא ץאלפנאלשמוא

 טימ ןדיי ?עטלדיזענסיוא , יד ןנרָאזַאב לָאז סָאו ,טארנדיי ןוא טעטימָאק

 .רעסַאװ ןוא זייּפש

 ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ יד בור'ס ןרָאװעג טצונעגסיוא ןענעז וצרעד

 ןשיווצ ךאמַּכִא םענופ ךמס ןפיוא -- טסניד םוצ טלעטשענ קיליוויירפ ךיז

 ."ףליהניילא  רעשידיי רעד ןוא טארנדיי

 "עּפורנספליה , עקיליוויירפ יד טָאה ?עיצקא , רעד ןופ געט עטשרע יד

 יד ףיוא עקנַארק יד ןנַארטענסיױורא ,"ננולדיזסיוא , רעד ייב ןפלָאהעגוצ

 רעסיוא רעבָא ,ןענַאנאוו יד ןיא ןנייטשנייא םייב ייז ןפלָאהענוצ ,טנעה

 טשינ רעוט "?עכעלטפאשלעזעג , עקיזָאד יד ןבָאה טעברַא רערַאטינַאמוה רעד
 טשינ ןוא תוריד ערעייז ןֹופ חוכ טימ ןשטנעמ טריפעגסיורא לאפ ןייא ןיא

 גנולעטשנייא רעזדנוא .ּפעלק עטנוזעג טימ ןעוועג דבכמ ייז לאפ ןייא ןיא

 ןופ דלאב זיא "סעיצקא, יד ייב ףליהטימ ןוא "טעבראטימ , רעייז וצ

 רעדָא ,ןדלָאמענ זדנוא טָאה ןעמ ןעוו רעבָא ,עויטַאגענ א ןעוועג בייהנָא
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 ,ננולדנאה עכעלדנעש רעייז ןניוא ענענייא יד טימ ןעזעג ןבָאה רימ ןעוו

 ערעזדנוא ןופ רעטעבראטימ סלא ןפרָאװענסיורא טושּפ ייז רימ ןבָאה

 ןענעז סָאװ ,ןשטנעמ יד .ּפולסדדנַאש םוצ טלעטשעג ייז ןוא סעיצוטיטסניא

 ןפיוא עכעלקילגמוא יד ןופ גנוגרָאזראפ רעד טימ ןעמונראפ ןעוועג רעבָא

 ןוא ,טעברא עקידשפנ תריסמ ,ענייש א ןוטעג ןבָאה ,אפוג "גאלשמוא,,!
 ןיא .טעברא רעייז ןופ ןברק סלא ןלאפעג עקאט ןענעז םאנסיוא ןָא עלא

 ןענָאנאוו-יפ יד ןיא טּפוטשעגנניירא עלא ייז ןעמ טָאה גָאט ןלעה םענייש א

 ענעבילבענרעביא ןבעל םייב רֶאֹּכ יד .עקנילבערט ןייק טריפענּפָא ייז ןוא

 .טייז רעשירא רעד ףיוא ןעמוקענמוא ּפַאטע ןקידרעטעּפש ןיא ןענעז

 -עגנָא ןבָאה ץאלּפנאלשמוא ןפיוא "עלעטש-סגנונרָאזראפ , רעד טימ

 -םישובלמ רעד ןיא ךָאלב ,ל .א ןופ רעטערטראפ .ווענ ,שטיוועצַאּפ ; טריפ

 ,"ףליהניילא, רעשידיי רעד ןֹופ גנוליײטּפָא

 -ילּפ ןופ רעטייל .ווענ ,רעװאדַאלוװאז שרעה

 -נילא, רעשידיי רעד ייבכ גנולײטּפָא-םיט

 ראטערקעס .וועג ,ווָאלעירָאנ .א ןוא "ףליה

 .עשראוו ןיא ןייאראפ-ןטסיטרא ןשידיי ןופ

 בירקמ שממ ךיז ןבָאה ןשטנעמ עקיזָאד יד

 רעייז ראפ עכעלקילנמוא יד ןפלעה וצ ןעוועג

 ןעוועג ןענעז ילוי ןיא .ננולדיזסיוא-סננאווצ

 -עגסיוא ןענעז ןשטנעמ .ןציה עכעלקערש

 -ָאֹּכ עשידיי .רעסאוו קנורט א ראפ ןעגנאנ

 ןטונימ עטצעל יד ןיא ךיוא ןבָאה ןטנאיציל

 .סנאש ןסיורג םעד טזָאלענסיורא טשינ

 -ָאל ןוא רעניַארקוא יד יו טקנוּפ ,ןבָאה ייז

 װָאלעירָאג .א 800 וצ רעסאוו לשעלפ א טפיוקראפ ,ןשיט

 עכעלטפאשלעזענ יד .סעטָאלז 500 וצ ןוא

 הוכב טשינ רעבָא זיא ,טפמעקאב קראטש סָאד טָאה עלעטש-סגנונרָאזראפ

 .סענעיה יד טימ ףמאק ןכיירניז א ןריפ וצ ןעוועג

 יקוואטס ףיוא לָאטיּפש ןשידיי .ווענ ןופ עדייבעג יד זיא ?ייוורעד

 טלופרעביא ןרָאװענ ,"עטלדיזענסיוא , יד טכארבעג טָאה ןעמ ןיהּוװ ,סאנ

 ,ןסקאוועג "עטלדיזענסיוא , לָאצ יד זיא נָאט וצ גָאט ןופ ,ןשטנעמ טימ
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 יץאלפגאלשמוא, םוצ געװ רעסיטולב רעד

 (ךייר אליפאעט ןופ גנונעכייצ)

 ןטלאהעגנ ןשטנעמ יד ןעמ טָאה ,ןענָאנאוו ןלעפוצסיוא ןביוהעגנָא ןבָאה'ס

 טלגנירענמורא ןעוועג ןיא סָאו ,עדייבענ רעד ןיא נעט 8 וצ ןוא 2 וצ

 ףיוא ;"'םיפתוש , ערעדנא ןוא רעניווטיל ,רעניַארקוא טימ ןטייז עלא ןופ

 .ןסיש םוצ טיירג ,רעווענ-ךישַאמ טלעטשענסיוא ןעוועג ןענעז רעכעד יד

 תויח .טקיטשעג שממ ךיז טָאה'מ זא ,טפאשננע אזא ןעוועג טרָאד זיא'ס

 ףיֹוא טשינ וליפא ,טזָאלענסיורא טשינ םענייק עדייבעג רעד ןופ טָאה ןעמ

 טזומענ סעיצקנופ יד ןעמ טָאה ,ןשינעפרעדאב עכעלנעזרעּפ ןקידיילרעד וצ

 ןיא ןעמ ווו ,טנָאזעג רעסעב רעדָא ,ןנעלעגנ זיא ןעמ ווו ,טרָאד ןקידיילרעד

 ןבָאה'ס .ןציז וצ וליפא טרָא ןייק ןעוועג טשינ זיא'ס םורָאװ ,ןענאטשעג

 -נייא ןענעז'ס עכלעוו ןיא ,ןטנעמערקסקע ןופ סעשזולאק טעדליבעג ךינ ךיז

 ןעיורפ ,רענעמ ,עטיירג םעלא ףיוא ,עקיטלינכיילג ןנעלעגנ טעשטרָאקעג

 יוזא ןעווענ זיא חיר רעכעלקערש רעד ןוא ץומש רעד ,ץיה יד .רעדניק ןוא

 -ניירא טכאנייב ןענעז ןטעל ןוא רעניווטיל ,רעניארקוא יד ןעוו זא ,קראטש

 יזָאנ יד ןּפָאטשראפ טזומעג ךיז ייז ןבָאה ,ןריבַאר וצ ?לסיבא ןעמוקענ

293 



 וָא ק ר ו ט 4 חם ַא נָא י

 ךעלרענייז ןּפעלשוצּפָארא ןטלאהעגּפָא טשינ רעבָא ייז טָאה סָאד ,רעכעל

 ,עכעלקילגמוא יד ייב טלעג סָאד ןוא ןכאז יד ןעמענוצוצ ,ךעלרענניפ ןוא

 -ראפ וצ , ףיוא ךעלבייוו ןוא ךעלדיימ עטסנעש יד ןביולקוצסיוא ךיוא יוװ

 ...ייז טימ ךיז "ןלייוו

 רעבָא ןיא וצרעד ףליה ןייק .עירעטנעזיד ַא ןכַארנעגסיױא ןיא'ס

 ןייק טָאה לָאטיּפש .ווענ םענופ עדייבעג רעד וצ םורָאװ ,ןעוועג טשינ

 .ייצילָאּפ עשידיי יד טשינ וליפא ,טירטוצ ןייק טאהעג טשינ דיי רעקיצנייא

 "יצידעמ עשידיי א ץאלּפנאלשמוא ןפיוא ןרָאװעג טעדנירנעג זיא'ס םנה

 "ָאד רעד וצ טירטוצ ןייק טאהעג טשינ ךיוא רעבָא יז טָאה ,ףליה עשינ

 -נייא ךיז ןבָאה ,טננוי רעד ןשיוװצ בור'ס ,עטסיירד רעמ .עדייבעג רעקיז

 ןטשרע ןפיוא) קָאטש ןט8 ןוא ןט2 ןופ ןעננורּפשענּפָארא ןוא טלעטשעגנ

 -טיל ,רעניַארקוא יד טריטרַאוװקנייא ןעמ טָאה רעטראּפ ןפיוא ןֹוא קָאטש

 -:עצ יד ןענופעג ךיז טָאה סע ּוװ ,סאג טייז רעד ףיוא (ןטעל ןוא רעניוו
 .80 .ס רעד ןופ עיצוטיטסניא ןַא -- ?גנוסאפרעטרעוו , רעד ןֹופ עלארט

 ןעמיורפיוא טימ לעיצעּפס ןעמונראפ ךיז טָאה סָאװ ,גנוריפנָאדיצילַאּפ ןוא

 "ענג טקישעגקעווא רעטעּפש ןיא סָאװ ,סטונ ןוא בָאה שידיי ןעלמאז ןוא

 ןיא יװ טקנוּפ ,עיצוטיטסניא רעקיזָאד רעד ןיא ,"דנַאלרעטַאּפ , ןיא ןרָאװ
 ףעלסילשטיוא טעבראעג ןנָאה ,ןּפָאש ןוא ןעגנומענרעטנוא עשטייד עלא

 ףָאהנעמאז ןופ ,סאג עקזינ רעד ףיוא טניווועג עקאט ןבָאה ייז ןוא ןדיי

 .ענרָאקָאּפ זיב

 -נאלשמוא ,, םעד ןופ ןעוועטארוצסיורא ךיז ןעגנולענ ןצימע זיא'ס ןעוו

 -לָאטיּפש .נ רעד ןופ רעטסנעפ ןכרוד ןעננירּפשסיורא רעדָא ,םונהיג-"ץאלּפ

 ןטלאהאכבסיוא ךיילג ןדיי"ננוסאפרע-טרעוו יד ךרוד רע זיא ,עדייבעגנ

 -סיורא םענייא אזא לָאז ןעמ ,לאפ ןייק ןעוועג טשינ זיא'ס ןוא ןרָאװעג
 ןזיוואב ןבָאה סָאװ ,עכעלקילג עכלעזא ןעוועג רעבָא ןענעז קינייװ .ןבענ

 .עטעדניבראפ ערעייז ןופ ןוא ןשטייד ןופ ?יוק יד ןדיימוצסיוא

 .עטיוט ןלאפענּפָארא ןיֹוש ןדיי עקידנגנירּפש יד ןענעז בור'ס

 -ראטש ץלא זיא ?עיצקא, יד ןוא טייצ עסיוועג א קעווא זיא'ס ןעוו

 -עגניירא טשינ ןשטנעמ "עטלדיזענסיוא , יד ןיֹוש ןעמ טָאה ,ןרָאװעג רעק

 -נוא ץאלּפ ןפיוא טזָאלעג ייז רָאנ ,לָאטיּפש ,נ ןֹופ עדייבעג רעד ןיא טריפ

 ,עדייבעג רעד ןופ רעטראּפ ןוא קָאטש רעטשרע רעד .למיה ןעיירפ ןרעט
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 וע וע ג 0 9 וי א .וד ַא

 -יא יד ךרוד ןוא רעניַארקוא יד ךרוד ןעמונראפ ןעוועג רעירפ זיא סָאװ

 -נא ןא ןיא ןרָאװעג ןגָארטענרעביא טרָאד ןופ ןענעז ,ןטידנַאב עקירעב

 סָאװ ,ןטייהקנַארק עקידנקעטשנָא ןיפ ראפעג רעד בילוצ ,עדייבעג ערעד

 ;ןדיי ענעטלאהעג-טרָאד יד ןשיוװצ ןטיײרּפשרַאפ וצ ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה

 רעבָא ייז טָאה סָאד .עדייבעג רעד םורא ךַאװ ןטלאהעג רָאנ ןבָאה ייז

 ךוא ןדיי יד ייב ןטיזיווטכאנ ערעייז ןריפוצכרוד טרעטשעג טשינ רעטייוו

 .ןעועקעידזיא וצ ייז דעביא ךיז ידכ ,סעקשידיי יד ייב --- רעמ ךָאנ

 "ענג טקיטשרעד רעדָא ,ןברָאטשעג זיא עדייבעג-םונהינ רעד ןיא ןעוו

 םוצ גנטגגײא םײב ןדײ עפורג א ןפ עיפארגטטטפ ענעמלעז א

 ילאלפגאלשמוט}

 ץענעז םיתמ יד .ןעמונעגסיורא טשינ טרָאד ןופ םיא ןעמ טָאה ,דיי א ןרָאװ
 "טעב , סלא טנידעג ךָאנ ןבָאה ייז ;עקידעבעל יד טימ ןעמאזוצ ןגעלעג
 םָאװ ,ץומש-ןקַאאלק םעד ןיא ןניל ןפראד וצ טשינ ידכ ,ןקידעבעל א ראפ
 -עג ןוא ןרָאװעג ענושמ ןענעז ןשטנעמ .ןסקאוו ןייא ןיא ןטלאהעג טָאה
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 וו ָא ק ר ו ט  ס ַא נ ָא וי

 ,ךאוו רעד ראפ טערב-ליצ סלא קידנעניד ,רעטסנעפ יד ךרוד ןעגנורּפש

 סָאװ ,עכעלקילג יד .רעוועג-ןישאמ טימ רעכעד יד ףיוא ןנעלעג זיא סָאװ

 .ןדייל ערעייז טקידנעראפ טרָא ןפיוא ןבָאה ,םס ךיז ייב טאהעג ןבָאה

 טרָאּפסנַארט א עדייבעג רעד ןֹופ טריפענסיורא טָאה'מ ןעוו טשרע

 עטכארבעג-שירפ יד ןופ עּפורג א ןעמונעג ןעמ טָאה ,ןענָאנאוו יד וצ ןדיי

 (ךיז ראפ) ןקיניירוצסיוא ןעגנּוװצעג ייז ןוא תונברק ?גאלשמוא , ןפיוא

 בור'ס זיא טעברא עקיזָאד יד .עטיוט יד ןֹופ ןוא ץומש םענופ תוריד יד

 -ענ קינייװליפ ןענעז ןרעמיצ יד ןעוו .טנעה עליוה יד טימ ןרָאװעג ןוטעג

 -סנארט עיינ ןיהא טזָאלעגניירא ןעמ טָאה ,גנונעדרָא ןיא ןרָאװעג טכארב

 -טרעקניּפ , רעד ךרוד ןרָאװעג ןעמונעגוצ ןענעז עטיוט יד .ןשטנעמ ןטרָאּפ

 טָאה'ס רעוו .טרזחענרעביא רדסכ "ליּפש יד , ךיז טָאה יוזא ."טפאשלעזענ

 ךיז ןיא ןּפאזוצניירא ידכ ,רעטסנעפ םוצ ּפָאק םעד ןלעטשוצוצ טנאוועג

 ןענעז םעד רעסיוא .ןרָאװעג ןסָאשרעד טרָא ןפיוא ףכית זיא ,טפול ?סיבא

 ןיירא רעטסנעפ ענעפָא יד ןיא ןסָאש ןלאפעג ןסיורד ןֹופ טייצ וצ טייצ ןופ

 עקירעביא יד ןוא ןשטייד יד ןבָאה סָאד .ןברק ןייא טשינ טכאזרואראפ ןוא

 . . . .טרָאּפס טכאמענ , ןכאוו

 ךיילג ןענעז ןדיי עטכארבעג יד ןעוו ,ןלאפ ןעוועג רעבָא ןענעז סע

 ןייגכרוד טפראדענ טשינ ןוא ןיירא ןענָאנאוו יד ןיא ןרָאוװעג טריפעגניידא

 ןיא ןרָאװעג טּפוטשעגניירא ןענעז ןשטנעמ עקיזָאד יד ."ןַאטנַארַאװק , יד

 -סיוא , ערעזדנוא ראפ ןענעז ןענָאנאוו ערעדנא ןייק -- ןענַאנאוו-יפ יד

 .ןָאנאו א ןיא ןשטנעמ 180 זיב טרעדנוה וצ ---ןעוועגנ טשינ "עטלדיזעג

 ןעמ ;ןייז טנָאקעג טשינ רייר ןייק טָאה ןָאנאוו ןיא ךיז ןצעזקעווא ןגעוו

 -רעד ,לסעפ ןיא גנירעה יוװ ןטייווצ םוצ רענייא טסערּפעגוצ ןענאטשענ זיא

 ,ןאמ-.ס.ס רעד .ןרָאװעג טריבמָאלּפראפ ןוא טקַאהראפ ןָאנַאװ רעד זיא ךָאנ

 ,"גנודָאלראפ , רעד טימ טריפעגנָא ןוא ןָאנאוו םייב ןענאטשענ זיא סָאוו

 -ראפ ץלא ןוא טרָאּפסנַארט ןטימ ןעייג סע ןדיי ?פיוו טלייצעג יונעג טָאה

 .טייקשיטַאמעטסיס רעשישטייד רעד טימ ןבירש

 -עג ןעמ ןיא טּפוטשענניירא ,טגָאזעג רעסעב רעדָא ,ןעגנאגעגניירא

 ךיוא זיא טּפָא .ןעייר ייווצ ןיא ךיז קידנלעטשסיוא ,ןיירא ןָאנאוו ןיא ןרָאוװ

 ןיא ןעגנאגעג ןיא ןענָאגאוו יד ןיא שרַאמ רעקיזָאד רעד .עייר ןייא ןעוועג

 ,;עגנאגעג םַאזננַאל וצ ןיא רעצימע ןעוו ,ץימש ןוא ּפעלק ןופ גנוטיילגַאב
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 ןעוװעג סע זיא יוזַא

 -- ןעגנאגעג לענש וצ זיא רעצימע ןעוו ;ּפעלק עקראטש ןעמוקאב רע טָאה

 ןיוש ןענעז ןשטנעמ לָאצ עטמיטשאב יד ןעוו .ּפעלק ערעסערג ךָאנ ןעמוקאב

 רעמָאל ,רעניילק א) ןאמ-.ס.ס רעקידנריגיריד רעד טָאה ,ןָאגאוו ןיא ןעוועג
 ןיוש טָאה שטנעמ רעקיצנייא ןייק ןוא ,?טלַאה , : ןעירשעגסיוא (טסידַאס

 -עצ דניק א עקאט ןיא טפָא .ןָאנאו םעד ןיא רעמ ןיירא טרָאטעג טשינ
 רעטלייצענּכָא רעד ןעוועג ןיוש זיא'ס לייוו ,רעטומ רעד ןופ ןרָאװעג טדייש
 ןטייווצ ןיא ןייגניירא טזומעג ןיוש רעבירעד טָאה דניק סָאד .טנעגניטנָאק
 ןיירא טלָאװעג ךָאד ןוא טרעהענ טשינ לעפאב םעד טָאה'ס רעוװ .ןָאגאוו
 .טרָא ןפיוא רעטיוט א ןלאפענ זיא ,ןָאנאוו ןבלעז םעד ןיא

 -ראוו ןטנאקאב םענופ החּפשמ רעד טימ ןעשעג ךיוא ןיא לאפ אזא
 ןתעב .טדַאטשנזייא דוד רָאטיזָאּפמָאק ןוא טנעגיריד-רָאכדעגָאנַאניס רעוועש

 -נזייא טימ ךיז טָאה ןָאנאוו ןיא ןייגניירא

 רעד טקידנעעג יורפ ןייז ןוא ןטדַאטש

 יד ,רעטכָאט רעייז .טנעגניטנַאק-ןָאגאוו

 -נזיא אשיראמ ןירעגניז עלאנעמַאנעפ

 ןפורעג יז טָאה'מ יו רעדָא ,טדאטש

 -ענ רעוועשראוו םענופ "לאניטכאנ רעד ,

 טלאװעג טשינ ךָאד רעבָא ךיז טָאה ,*ָאט

 חוכב ןוא ןרעטלע עריא טימ ןדיישעצ

 ןעמאזוצ ןעמוקאבניירא טלַאװעג ךיז

 יד ףיוא ,ןיירא ןָאנאוו ןייא ןיא ייז טימ

 יז ןבָאה סָאװ ,ןרעטלע עריא ןופ ןניוא

 עשטייד א יז טָאה ,טרעטענראפ שממ

 .טרָא ןפיוא עטיוט א טגיילענקעווא ליוק

 2 : -/0 ןופ דנאטשאב ןיא ,גוצ רעד
 טדַאטשנעזײא ַאשירַאמ ןגיוצעג םאזננאל ךיז טָאה ,ןענָאגאו 0
 ןדעי ףיוא .ןיקלַאמ ןופ גנוטכיר רעד ןיא
 טיירג ,רעוועג-ןישאמ א טימ רעניַארקוא ןַא ןענאטשעג זיא ןָאגאוו ןטייווצ
 יד ראפ טריוורעזער ןעוועג לעיצעּפס זיא ןענאנאוו יד ןופ רענייא .ןסיש םוצ
 ,שיט ןטקעדעג-ןייפ א ייב ןסעזעג טרָאד ךיז ןענעז סָאװ ,סרעריפ-טרָאּפסנארט
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 וו ָא ק ר ו ט 4 תם ַא נָא ו

 ןעגנוזעג ןוא ןטרָאק ןיא טליּפשעג ,ןפנָארב טימ רעזעלג ערעייז טליפעגנָא

 - .. רעדניק ןוא ןעיורפ ערעייז ךָאנ ,ןעמייה ערעייז ךָאנ רעדיל-טפאשקנעב

8 : * 

 -שיניצידעמ, ,טנָאזעג יו ,ןעוועג ךיוא זיא ץאלּפנאלשמוא ןפיוא

 -ערגאב א רעייז ןעוועג רעבָא זיא ערעייז עבאנפיוא יד ."ףליה עראטינַאק

 -סיוא , יד טראּפשראפ ןעוועג ןענעז'ס ּווװ ,עדייבענטּפיוה רעד וצ .עטצענ

 ןוא עטעדנוווראפ יד וצ ;טאהעג טשינ טירטוצ ןייק ייז ןבָאה ,"עטלדיזעג

 ייז ןעמ טָאה ,ץאלּפ ןסיורג ןפיוא טרענלאוועג ךיז ןבָאה סָאװ ,עקנארק

 דייח םעניילק םעד ןעגנולעג ָאי זיא סע סָאװ ,סנייא .טזָאלעגוצ טשינ ךיוא

 "ירב-סגנוטער רעד ןופ סרעטסעװשנקנַארק ןוא םיריוטקָאד עשידיי עלעפ

 -נייא זיא ,(ןפורנָא טשינ ןדלעה עקיזָאד יד ןעמ ןָאק שרעדנא לייוו) ?עדאג

 -נארק עכלעוו ראפ רעבָא .עקנארק ...ראפ םוירָאטַאלובמא ןַא ןענעדרַאוצ

 א ֹוצ רעדָא ,ןקנארק א ֹוצ ןייגוצ ןדיי ןייק טשינ טזָאלרעד ןעמ ןעוו ,עק

 וליפא זא ,טזייוואב סָאװ ,עינָאריא עסיורג יד עקאט זיא סָאד !ןטעדננווראפ

 לָאמא ןעגנולעג ךיוא זיא ןשטייד עכעלטקניּפ שיטַאמעטסיס ,עטריניפַאר יד

 ןכָאה ןשטייד יד זיב .טייצ עצרוק א ףיוא שטָאכ ןייז סע לָאז ,ןראנוצּפָא

 טשינ ןעגנולעג לייוורעד זיא ,?לציּפש ןשידיי, ןקיזָאד ןפיוא טּפאכעג ךיז

 .ןעװעטארוצּפָא דיי ןייא

 םרעטסעוושנקנארק ןוא םיריוטקָאד עּפורג רעקיזָאד רעד ןופ שארב

 ַאלַא ןוא אבמער םוחנ עכעלסענראפמוא יד ,ןדלעה יד ןענאטשעג ןענעז

 ךשמ ןיא ןזיוואב סע ןבָאה סעקינוו"ל ייווצ עקיזָאד יד .נרעבנירג-במָאלָאג

 -סגנוטָארסיוא רעשטייד רעד טימ ףמַאק א ןריפ וצ טייצ רערעננעל א ןופ

 ףיוא ןעייג ןדיי יד זא ,טסּוװעג טשינ ךָאנ ןעמ טָאה טלָאמעד םגה) ןישַאמ

 .ץאלּפנאלשמוא ןופ ןשטנעמ רעטרעדנוה ךעלגעט ןעוועטאר ןוא (םוקמוא

 -עטש יד רַאפ ה"ד ,ץאלּפנאלשמוא ןופ טייז רעד ןופ ןפַאשעג ןבָאה ייז

 ייוצ ןיא ןענעז'ס ּוװ ...עקנַארק רַאפ םוירָאטַאלובמא ןַא ,ןטָארד עקיכ

 -רעביא שירפ טימ ,ךעלטעב ןעייר טלעטשעגנסיוא ןעוועג ךעלרעמיצ עניילק

 -נארק ןייק טרָאד ןענעז ןתמא רעד ןיא .עקנַארק ןעמענוצפיוא טיירג ,גוצ

 -גאלשמוא םענופ ייז ךרוד עטעוװעטארעג ,ןשטנעמ רָאנ ,ןעוועג טשינ עק

298 



 ןיב ,גנאל יוזא ןטלאהענפיוא ייז ןעמ טָאה םוירָאטַאלובמא םעניא ,ץאלּפ

 ַאטעג ןיא ךיז ןרעקוצקירוצ טייקכעלגעמ א ייז ראפ ןרָאװעג ןפאשעג זיא'ס

 -ףליה-רעכיג , רעד טימ ןריפּפָא ןשטנעמ יד ןעמ טנעלפ ןלאפ בור'ס .ןיירא

 .עיציזָאּפכיד רעייז וצ טאהעג טָאה "עדאנירב-סגנוטער , יד סָאװ ,"ןישַאמ

 ןָאזרעּפ עטסרעלוּפָאכ יד ץאלּפנאלשמוא ןפיוא ןעוועג זיא אבמער םוחנ

 -נאנעגנָא ייז ייב ןיא רע .?רָאטקָאד , טרילוטיט םיא ןבָאה ןשטייד יד ןוא

 .רָאטקָאדטּפיוה ןשידיי ןראפ ןעג

 ץאלּפנאלשמוא ןפיוא ןעז טנַאקעג ןאבמער ןעמ טָאה נָאט ןצנַאג ַא

 "רָאזראפ רעד ןיא ?לשיט-ןָאפעלעט םייב רעדָא ,ןגערפכיוא ,ןקעמש ,ןכוז

 :ןעננולקעג םייררעביא ןָא טָאה ןָאפעלעט רעקיזָאד רעד .עלעטשדסגנוג

 -וצ , סָאװ רָאנ טָאה'מ זא ,ןאבמער רעביא טינ ...ןָאפעלעט םוצ ןאבמער

 ךָאנ זיא רעד ןוא רעד זא ,ןאבמער טגָאז -- ...םעד ןוא םעד "ןעמונעג

 ...טימ ךיו טרעה סע סָאװ ,ןאבמער טנערפ -- ...ןעמוקעגקירוצ טשינ

 .וו"ַאא ,וו"ַאא

 וייא ןופ ?טיק-רָאטקָאד ןייז ןיא ןעננאגעגסורא ךיז זיא אבמער ןוא

 "סיורא ,ןדיי טעוועטארעג ,ןרעדנא םוצ שטייד ןייא ןופ ,ןרעדנא םוצ טרָא

 .ןיירא אטעג ןיא טקישענקירוצ ייז ןוא ץאלפגאלשמוא ןופ ייז ןגיוצעג
 לביימש ןקיטומטונ ןייז טימ -- קידנעטש ;קיאור ןעוועג רע זיא קידנעטש

 דיק גוװ ,טרָאד ןלעטש ךיז רע טנעלפ --- ,ןגיוא עקיטכיל ,ענעפָא טימ ןוא
 םיא טָאה'ס ּוװ ,טרָאד ןלעטשנייא ךיז טגעלפ ;טגאוועג טשינ טלָאװ דענ
 ןקָארשרעדמוא .ּפָאק ןיא ליוק א טָארדעג ןיוש "הּפצוח , רעזיולב רעד ראפ

 -ןאלשמוא עשטייד יד טיפ םינּפ לא םיִנּפ ןלעטש ךיז רע טנעלפ קידריוו ןוא

 זיא סָאװ ,ןקנַארק-רעוװש םעד ןבעגוצסיורא ייז ןֹופ ןרעדָאפ ןוא םינילת

 ..."חרזמ ףיוא געוװ ןרעווש , םעד ןכאמוצכרוד קיאעפ טשינ

 ןעוו ,בייהנֶא םייב רָאנ ןעננולעג ,ךיז טייטשראפ ,ןאבמער זיא סָאד
 ףיוא "טלדיזענסיוא , ןרעוו ןדיי יד זא ,טהנעטענ ץלא ןבָאה ןשטייד יד
 ,רוס ןייק ןופרעד טכאמעג טשינ ןיוש ןבָאה ייז ןעוו ,רעטעּפש רעבָא .חרזמ
 ןדיי זא) סרעגאל-עיצארטנעצנָאק ערעווש ןיא טריפעגסיורא ןרעו ןדיי זא
 -ענ טשינ וליפא "סעיצקא , יד ןופ ףוס ןזיב ייז ןבָאה ,םיוט ףיוא ןעייג
 ' םעד וליפא ןנָאזוצּפָא טמעשעג טשינ ןיוש ךיז ייז ןבָאה ,(ןרעהוצנָא ןבעג
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 ּוװ ,טרָאד זא ,רָאנ קידנבענוצ ,השקב ןייז ןיא "אבמער טצרא-טּפואַאחה ,

 ...טנוזעג אליממ ןיוש ןעמ טרעוו ,טקישעג ןרעוו ייז ןיה

 ןעוועטאר וצ רערעווש ץלא ןאבמער טרעוו ,רעטייוו לָאמא סָאװ

 רעד ייב ןפָארטעגנָא טָאה רע סָאװ ,ןטייקירעוװש יד רעסיוא לייוו ,ןשטנעמ

 עשידיי דצמ הנכס רעסיורג ןיא ןעוועג רע זיא ,ןשטייד יד דצמ טעברא

 ןעוו .ץנערוקנָאק ...עקראטש א ןעזעג םיא ןיא ןבָאה סָאװ ,ןטנאיצילַאג

 רעבָא ,ראפרעד ןזיירּפ עתמא יד שטָאכ ייז ןעמענ ,ןדיי "ןעוועטאר , ייז

 רעד ,רענעגושמ רעכעלדעש א .םניחב ןצנאגניא סע טוט ,אבמער ,רע

 רעכעלנעזרעּפ א סנייז סע זיא ,ןבעל סָאד ןייא טלעטש רע ,אלימ .אבמער

 -נעמ רעטרעדנוה "גאלשמוא, ןופ סיורא טמענ רע סָאװ סָאד רעבָא ,ןינע

 .ךעלדעש יא ,שיראנ יא ןיוש ןיא סָאד ,טלענ ןשָארנ א ןָא גָאט א ןשט

 .םנייה טשינ ביוא ,רוטקנוינָאק יד ןצונסיוא טוג יוזא ךָאנ ןעמ ןָאק ןעוו

 זומ .טעּפש וצ ןייז ןגרָאמ ןיוש ןָאק ,ןּפאכניירא טשינ טנייה טעוו'מ סָאװ

 גנאל יװ ןזייא סָאד ןדימש .טנעמָאמ םעד ,גָאט םעד ןצונסיוא ָאזלא ןעמ

 "ערעזדנוא טשינ ךיוא ךָאנ זיא ןגרָאמ רעד זא ,וצרעד ךָאנ .טייצ זיא'ס

 ..רעכיז טשינ ךיוא ךָאנ םיא טימ זיא'מ ןוא

 .גנורעוושראפ א ןאבמער ןגעק ןטיירגוצ ןביוהעגנָא ךיז טָאה'ס ןוא

 טָאה'מ זא ,טסּוװרעד ךיז רע טָאה ןטנאיצילָאּפ םיא ענעבעגענרעביא ןופ

 ןיוש םיא טלאה ןעמ ןוא טנַאדנעמַאק-ץאלּפ ןשטייד ןראפ טרטמראפ םיא

 .ראפעג ןיא זיא ןבעל ןייז .גיוא ןפיוא

 -קָאד , םעד ךיז וצ ןפורעגסיורא טָאה טנאדנעמאק-ץאלּפ רעד ןעוו

 םעראוו ןייז ןוא טארנדיי ןופ לאקאל ןיא ןעוועג אבמער ןיוש זיא ,"רָאט

 טייקכעלגעמ יד ןעמונענוצ םיא טָאה ןעמ סָאװ ,טקיטייװעג טָאה ץראה

 .ןשטנעמ ןעוועטאר וצ רעטייוו

 זיא אבמער רעקיביולגטכייל רעבָא רעקיטכיל ,רעשידלעה רעד ןעוו

 עכלעוו טימ ,ךעלרעדניק עשידיי יד טימ ןעמאזוצ קענַאדיַאמ ןיא ןעננאגעג

 אמתסמ רע טָאה ,ןיירא ןרעמאקדזאג יד ןיא ,ןעמינראפ טרָאד ךיז טָאה רע

 ןיוש טעװ רע זא ,קנאדעג םעד טזָאלעגוצ טשינ ענר רעטצעל רעד ןיא ךָאנ

 -נוא עכלעוו ,ךעלרעדניק יד -- ,ןעװעטארּפֶא ןענָאק טשינ ךעלרעדניק יד

 ...ןבָאה ןפראד ךָאנ טעוװ קלאפ רעזד

 טעװעטארעג קידשפנ תריסמ טָאה גרעבנירג-במָאלַאנ אלַא ךיוא
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 ועװעג סע זיא יוזַא

 ןענעז רעדניק עשידיי ןעוו ,טייצ א ןיא ץאלּפנאלשמוא ןֹופ רעדניק עשידיי

 .טכערסנבעל ןייק טאהעג טשינ ןבָאה ייז ןוא ץעזעג ןרעסיוא ןענאטשעג

 רעטיירב רעד רעטנוא יז טָאה ,רעטסעווש עקיצראהמעראב סלא ןוטעגנָא

 ,ץאלּפגאלשמוא םענופ רעדניק ןגנָארטעגסיױרא ענירעלעּפ-רעטסעװשנקנַארק

 ,םעק עשידיי ייווצ ןלאפ ןלעוװ ,ןרידיווער יז טעוװ ןעמ ביוא זא ,קידנסיוו

 ןטַאררַאפ טשינ ךיז ןלָאז ייז ידכ ,קנארטעגפַָאלש ןבעג רעדניק יד טנעלפ יז

 : .ןייוועג טימ

 -עטאר .וצ ךיז טייקכעלגעמ א טאהעג טָאה גרעבנירג-במָאלָאנ ַאלַא

 עריא ,ןטקַאטנָאק עסיורג טאהעג טָאה יז ווו ,טייז רעשירא רעד ףיוא ןעוו

 טַארטסינַאמ רעוועשראוו םייב ףליה רעלאיצַאס רעד ןופ טניירפ עשיליוּפ

 "ירא רעד ףיוא ןטסָאּפ ןטונ א ףיוא ןענעדרַאנייא טלָאװעג וליפא יז ןבָאה

 ,קידנטלאה ,ןפרָאװענּפָא ןטייקכעלנעמ עלא יד רעבָא טָאה אלַא .טייז רעש

 -טסירק יד טימ טקַאטנַאק ןטשרע םעד .ןדיי ייב טציא זיא טרָא ריא זא

 -טייצ ייז ןענעדרַאנייא ןוא רעדניק עשידיי ןעוועטאר ןנעוו ןזיירק עכעל

 ןדנובעגנָא טָאה סרעטסיולק ןוא רעזייה-םימותי עשיליוּפ יד ןיא קילייו

 ."אקנַאיבמַָאלָאנ , --- ןפורעג יז טָאה ןעמ יו רעדָא ,נרעבנירנ-במָאלָאנ ַאלַא

 רעשירא רעד ףיוא ןעוועג רעטייווצ רעד ןוא ?עיצקא, ןייא תעב ןיא יז

 ןבעג וצ ןביוהעגנָא ןבָאה סָאװ ,ןכערּפשענ טרּפ םעד ןיא טריפעג ןוא טייז

 ןיא ָאטענ רעוועשראוו ןיא דנאטשפיוא ןתעב .ןטאטלוזער עקידתושממ

 סָאװ ,ןילבול רעטניה ,ווָאטאינָאּפ ןייק ןרָאװענ טקישענקעווא גרעבנירג ַאלַא

 ןוא בייל טימ ךיז יז טָאה טרָאד ."ץוש , סנעבעט רעטנוא ןענאטשעג זיא

 סָאװ ,ןזעװ:-לָאטיּבש םעד ןוא גנונרָאזראפ-רעדניק רעד טעמרדיוועג ןבעל

 .ע ר"ד ,לעסוב ר"ד ,יקנעלעיב ר"ד ךרוד ןרָאװעג טריזינאגרַא טרָאד זיא

 .ריא ךרוד ןוא קישטלעבול

 -לַאנָאיצַאנ ןשידיי ןופ עיצאזינאנרַא עשידרערעטנוא עשידיי יד ןעוו

 -ירא רעד ףיוא ןענופעג דנאטשפיוא-ָאטעג ןכָאנ ךיז טָאה סָאװ ,טעטימָאק

 ,ןאמרעקוצ קחצי ,קישזוג דוד ,ןאמרעב ףלָאדא ר"ד גנוריּפנָא) טייז רעש

 עלופטסנידראפ יד ןעוועטאר וצ טימאב ךיז טָאה ,(ַא"א ןיקטעבויל היבצ

 טשינ גרעבנירג-במָאלַאנ ַאלַא ןָא ךיוא ןעמ טָאה ,סרענאל יד ןֹופ ןשטנעמ

 ,םיחילש עלעיצעּפס טקישענ ריא ךָאנ ןעמ טָאה לָאמ עקינייא .ןסענראפ

 שירָאגעטַאק רעבָא ךיז טָאה יז --- ,רענַאל ןופ ןעוועטארוצסיורא יז ידכ
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 -טנעעג יז טָאה-- ךעלרעדניק עריא טימ ךיז טעװ יז--- .טגָאזענּפָא ןופרעד

 -עש עזָאלפליה ,עמירָא יד ןזָאלראפ טשינ ןָאק יז .ןדייש טשינ ---טרעפ

 .ןטסָאּפ ןפיוא ףוס ןזיב טאדלָאס רעיירטעג א יוװ ןבילבעג זיא יז ןוא ,ךעלעפ

 ןבעגעג ךעלרעדניק עשידיי עטצעל יד יז טָאה ןבעל ריא ןופ ףוס ןזיב

 עקירעביא יד טימ ןוא רעדניק יד טימ ןעמאזוצ ןוא .גנונעפָאה ןוא דיירפ

 -ענ טכארבעגמוא יז זיא רענאל רעוװוַאטַאינַאּפ ןופ ןדיי טנזיוט 18 עּפַאנק

 .1949 נעט-רעבמעווָאנ עטשרע יד ןיא ןרָאװ

 ןיא ןיירא ַאבמער םוחנ טימ ןעמאזוצ טעוװ נרעבנירג-במָאלאנ ַאלַא

 .רעריטרַאמ-ןדלעה עכעלסעגרַאפמוא ערעזדנוא ןופ ןָאעטנַאּפ

* : * 

 ןעמוקענרָאֿפ ךיוא םייצ ֹוצ טייצ ןופ ןענעז ץאלּפנאלשמוא ןפיוא

 ,ָאטעג ןופ ןדיי עטכארבעג יד טלעטשעגסיוא טָאה ןעמ ."סעיצקעלעס ,

 "עיגקעלעס, עשיצַאנ יד

 (ךייר אליפאעט ןופ גנונעכייצ)

 טפ = שט



 ןעװעג סע וויא יווא

 - -עקיאעפ ,ןעיורפ ןוא רענעמ עגנוי עטסטנוזעג יד ייז ןופ ןבילקעגסיוא
 ףיוא טריפענּפָא ייז טָאה ןעמ ןוא טעברא רעד וצ --ןעזנייא רעייז טיול
 ןוא דנאל ןיא עיצינומא ןֹופ ןקירבאפ ןוא רעצעלּפ-טעברא ענעדישראפ
 טנוזעג יוװ ,"סעיצקעלעס , עקיזָאד יד תעב ןענעז ןעיורפ .דנאלשטייד ןיא
 ןיא .ןעגנאגעגכרוד קינייוװ רעייז ,ןעוועג ןבָאה טשינ ןלָאז ייז קראטש ןוא
 -ראפ ןעיורפ עטנוזענ ךָאנ טָאה ןעמ ּוװ ,סָאטעג ערעדנא טימ ךיילנראפ
 ןעמ טָאה ,(ץעיװָאנכָאס ןֹוא ןידנעב ןֹופ טּפיוהרעביא) טעברא ףיוא טקיש
 ןוא "קיאעפ-טעברא, סלא טנעקרענא טשינ ןעיורפ עלא בור'ס עשראוו ןיא
 ."טלדיזעגסיוא, ייז

 -ענ טמיטשאב ןענעז סָאװ ,ןעיורפ עטלייצעג ןוא רענעמ עגנוי יד
 טריפעג ןהעש-גָאטימכָאנ יד ןיא ןעמ טָאה ,םרעגאל-טעברא יד ראפ ןרָאוװ
 עדייבעג א ןיא ןענופעג ךיז טָאה סָאװ ,(רענאל-סגנאגכרוד) "גַאלוד , םוצ
 עניילק עקיזָאד יד .טייז רעשירא רעד ףיוא ןיוש ,סאג אנשעל רעד ףיוא;)

 יא רעניַארקוא הנחמ רעטנפָאװַאב ַא ךרוד ןרָאוװעג טריפעג .ןענעז סעּפורג
 ."נאלוד , םוצ ָאטעג ןופ ןסאג יד רעב

 ,אטעג ןרעביא טריפעג ייז טָאה ןעמ ןעוו ,םייצ רעצנאג רעד ךרוד
 טרָאטעג טשינ ,דרע רעד ןופ קילב םעד ןבייהפיוא טרָאטעג טשינ יז ןבָאה
 -ראמ םעטָא םענעטלאהעגנייא ןַא טימ ןוא ךיז ןשיווצ טרָאװ ןייק ןדער
 יד ןיא ןטלאהענ ןבָאה סָאװ ,רעניַארקוא יד ןופ טלננירעגמורא ,,ןרישי
 רעד ןיא ןסָאשעג עקאט ןבָאה ייז ןוא .ןסיש םוצ טיירג ןסקיב יד טנעה
 ןיא ןענעז סָאװ ,יד ךיוא ןוא עקידנרישראמ יד ןקערשוצנָא ידכ ,טפול
 ןפראוו טלָאװעג ןוא תוריד ערעייז ןופ רעטסנעפ יד ייב ןענאטשענ קערשטיוש
 ןעזרעד וצ טפָאהעג טָאה רענייא רעדעי ."עיסעצָארּפ , רעד ףיוא קילב א
 טָאה ןעמ סָאװ ,עטסטנעֶאנ ענייז ןופ םענייא עקידנרישראמ יד ןשיווצ
 ,טריפענקעווא

 ןכרוד קילב א ןּפַאכ טלָאװעג טָאה סָאװ ,רעקיטכיזרָאפמוא ןייא טשינ
 -וקעגמוא ךיוא זיא יוזא .ןבעל ןייז ןריולראפ םורא יוזא טָאה ,רעטסנעפ
 -ןָא ,רעװַאלמ יורפ טַאקָאװדַא ,ןירעוט עכעלטפאשלעזעג עטנאקאב יד ןעמ
 .ףליהניילא רעלאיצַאס רעשידיי רעד ןופ ןָאיַאר ןטשרע םענופ ןירעריפ

 ןייק ןיוש ןעמ טָאה ?סעיצקַא, יד ןופ ןּפַאטע עקידרעטייוו יד ןיא
 -סיוא ןָא עלא רָאנ ,טריפעגכרוד טשינ ץאלּפנאלשמוא ןפיוא ?סעיצקעלעס,
 ..."?חרזמ , ףיוא טריפענּפָא םאנ
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 ףליהניילא רעשידיי רעד ןופ ףוס רעד

 ,"ףליהניילא , יד ךיז טָאה ָאטענ ןיא "עיצקא רעד ןופ בייהנַא ןטימ

 -אק-ספליה רעשידיײ, ןעמָאנ ןרעטנוא טעבראעג סנטצעל ןיוש טָאה סָאװ

 -נענערב יד ."ןסלער, ערעדנא ףיוא ןלעטשרעביא טזומענ ,"טעטימ

 -אמיטינעל טימ ןשטנעמ ןנרָאזראפ ;ןעװענ טציא ןזיא ענארפ עטסקיד

 סָאו ,עלא יד ףליה ןבעגנ ןוא ךיז טזָאל סע רעמ סָאװ ןעוועטאר ,סעיצ

 ."ננולדיזסיוא , רעד וצ טמיטשאב ןענעז

 -ניילא , רעד ןופ לאקאל םוצ ןנירקוצוצ ךיז ןעוועגנ ךעלנעממוא זיא'ס

 ןיא סאג יד ,ףיוה רעצנאנ רעד ,ּפערט יד ,28 יקּפילאוואנ ףיוא "ףליה

 -ניירא טלָאװענ ךיז ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ ןופ ץראווש ןעוועג ןענעז ןסיורד

 קירעהעגנ יו עקאט טָאה סָאד .?לריּפַאּפ-הלונס, א ךָאנ זדנוא וצ ןנירק

 סעדאקאלב טכאמענ טייצ וצ טייצ ןופ ןוא יײצילָאּפ עשידיי יד טצונענסיוא

 ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ רעטרעדנוה ןעמונעגוצ ןוא ?טינשּפָא , רעזדנוא ףיוא

 עקיטיונ יד טאהעג טשינ ןבָאה עכלעוו ןוא רעיוט רעזדנוא ראפ טרַאװעג

 .ןריגנַאלַארּפ וצ זדנוא ייב ייז ןזיוואב טשינ ךָאנ רעדָא ,ןריּפַאּפ

 ןשיווצ ,סאנ יד טכליהראפ ןבָאה ,ןענייוועג ,סעמזַאּפס ,ןעיירשעג

 ,עטמאאב ערעזדנוא ךיוא ךיז ןעניפענ ייצילַאּפ רעד ךרוד עטּפאכעגנ יד

 ןעוועג ךעלנעממוא זיא'ס .טעברא רעד וצ ָארויב ןיא ןעמוקעג ןענעז סָאװ

 םענופ ןלאפענּפָא ןיוש ןענעז סיפ ןוא טנעה יד .ןעוועטארוצסיורא עלא

 .ןרינעוורעטניא ןקידרדפכ

 ןעננוטאראב עטצעל יד לאקאל רעזדנוא ןיא רָאפ ןעמוק לייוורעד

 טּפאכעג ןיֹוש ןענעז עקינייא .ןשטנעמ ןיוש ןלעפ סע .ףליהניילא רעד ןופ

 -- ףליהניילא רעד ןופ ראטערקעפדלארענעג .ווענ רעד ?שמ?ל יוװ ,ןרָאװעג

204 



 ןעװעג סע זיא יוזַצ

 -אב ןעגנוטַארַאב יד ןיא ."רעטעבראיּכָאש , ןיוש ןענעז ערעדנא ;שַא ןתנ

 -דא ,טעטימַאק-ספליה ןשידיי םענופ רעציזרָאפ רעטצעל רעד :;ךיז ןקילייט

 .א ,םולבלענניר ?אונמע ר"ד ,קישזונ דוד ,יקסווָאקילעיװ .נ ר"ד טאקָאװ

 סחנּפ ,םיובנשריק םחנמ ,ךעשזא .מ ,םולב אשארבא .שזניא ,ךָאלב .?

 -עש ווַאלסינַאטס .שזניא ,יקסנַאיוװעשיװ ןָאמיש ר"ד ,ןַאנַאז .ש ,יקסרעשט

 ר"ד ,רעּפיש קחצי ר"ד ,ןאמרעטיג .י ,אקזדורגָאװאנ אינָאס ,יקסוועשער
 אטעזאנ  ןופ רָאטקאדערטימ .וועג) רעוט רעשי.ס.ּפ.ּפ ,ןייטשנערָאב .א

 -יטסניא רעזדנוא ןֹופ ראטערקעפ-לארענעג רעטצעל רעד -- (?אקסלָאּפ

 .ךיא ןוא עיצוט

 ננוציז עשימרוטש אזא זדנוא ייב ךָאנ ןיא ,קנעדעג ךיא גנאל יו

 -עמ יד ןגעוו םכסה ןייק וצ ןעמוק טנָאקעג טשינ טָאה ןעמ .ןעוועג טשינ

 א ןייז טנַאקעג ?לכב ָאד םָאה יו ןוא .טעברא רעקידרעטייוו ןופ ןדָאט

 ץלא טקורענסיורא טָאה ,העש עדעי ,נָאט רעדעי זא ,דָאטעמ א ןגעוו דייר

 -עננָא עלא טכאמעג טשינוצ ןבָאה סָאװ ,ןעגנורעדָאפ ןוא ןעמעלבָארּפ עיינ

 ןופ ןפוא ןנעװ ןעננוניימ יד טלייטעג ךיז ןבָאה סע .ןסולשַאב ענעמונ

 -סיוא , רעד ןופ ןציש ןפראד סָאװ ,סעיצאמיטיגעל עקילייווטייצ ןבעגסיורא

 םייב ןייז ןלעוו רימ רעקיטכיזרָאפ סָאװ זא ,ןטלאהעג ןבָאה לייט ."גנולדיז

 -ּפֶא ןבָאה רימ ןלעװ ןסנַאש רעמ ץלא ,סעיצאמיטינעל עיינ יד ןבעגסיורא

 ןענאטשעג רעבָא זיא טייחרעמ יד .ןשטנעמ לייט א שטָאכ ןעוועטארוצ

 "אר ףראד ןעמ ןוא רענענווועג א זיִא גָאט רעדעי זא ,טקנוּפדנַאטש ןפיוא

 קידנענעכער טשינ ,ךיז טזָאל סע רָאנ סָאװ ןוא ךיז טזָאל סע לפיוו ןעוועט

 .ןצנעווקעסנָאק ןייק טימ ךיז

 -סיורא ןרָאװעג טמיטשאב ןענעז ךיא ןוא ןייטשנרָאב דערפלא ר"ד

 סלא ןרָאװעג טמיטשאב ךיוא ןיב ךיא .סעיצאמיטינעל עיינ יד ןבעגוצ

 -ייא ןיא ךיז טלדנאה'ס ביוא ,ןבאנפיוא עלעיצעּפס וצ רעטקיטכעמלופאב
 .וו"אא ייצילַאּפ רעשידיי רעד ייב ,ץאלּפנאלשמוא ןפיוא ןצנעוורעט

 -נאנ יד שוריפב רָאנ ,טינשּפָא רעד רָאנ טשינ זיא ,טגָאזעג תמא םעד
 +-עסיוא רענייק לייוו ,סעציילּפ סנדייב ערעזדנוא ףיוא ןלאפעג טעברא עצ
 -עיוו .ג ר"ד רעסיוא ,עלא .טעברא רעד וצ ןעמוקענ טשינ ןיוש זיא זדנוא
 םענופ עדייבעג רעד ןיא ךעלרעהפיואמוא טריטמַא טָאה סָאװ ,יקסווָאקיל
 זיב .,"ןּפָאש , ענעדישראפ ןיא טנדרָאעננייא ןיוש ךיז ןבָאה ,טםארגדיי
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 -מַאַאב יד ןוא ןייטשנַרָאב .א רָאטקָאד טימ רימ ןענעז טנוװַא ןיא טעּפש

 ,ָארויב ןיא ןסעזעג רעדניל םחנמ ןופ יורפ יד ןוא םיובנענעט ַאדעד סניט

 ייר רעטשרע רעד ןיא .סעיצאמיטיגעל יד ןבענענסיורא ןוא טלּפמעטשעג

 ;טרינעװרעטניא ןבָאה ייז ןגעוו .סעיצאזינאגרָא-טננוי יד טנידאב רימ ןבָאה

 ,רעטסלע אֹלֶאַּפ ,שטיוועלעינא יכדרמ ,ןאמרעקוצ קחצי ,ןיקטעבויל . היבצ

 קרַאמ ,רעקשַארּפ .י ,טאלבטָאר קעטול ,ןָאזלשיפ רעדירב ,יקסנילרעב שריה

 עט יכדרמ ,דניקנייפ ךלמ ,שטיווָאדיװאד .ט ,שיפּפעלק .מ ,ןאמלעדייא

 יִלֲאנ טימ ךיז ןבָאה סָאװ ,ןעמענ ץלא --- ערעדנא ליפ ,ליפ ןוא םיובנענ

 .עטכישעג-רעריטראמ רעזדנוא ןופ סקנּפ םעניא ןבירשראפ תויתוא ענעד

 -עגוצ ,םעד ןעמונענוצ :ןסירג עקירעיורט רימ ןרעה ןטייז עלא ןופ|

 .גרעבמעל ןופ ןָאפעלעט א גניִלצולּפ .םענעי ןעמונ

 | | 0 ?טדער רעוו ---

 ןשידיי רעגרעבמעל םענופ רעציזרָאפ רעטצעל) ואדנאל בייל ר"ד ---

 | .(טעטימָאק-ספליה

 .ווָאקרוט --- טַארַאּפַא םייב ---|

 ?ווָאקרוט סַאנָאי ---

 ָאו ---

 יו ...ריא זא ,טגנָאזעג טָאה ןעמ .קנאד ייז טָאג !?טבעל ריא --

 ?ךייא ייב סע טלַאה

 ןעמ טָאה רוזנעצ רעד בילוצ) טנזיוט טרעדנוה רעביא טציא זיב ---

 ,ןעגנוטיידנָא ןיולב ןבעג ןוא ןָאפעלעט ןכרוד קיטכיזרָאפ ןדער טזומעג

 טנויוט 100 רעביא .ןענאטשראפ טונ וצ ןיוש רעדייל ןבָאה רימ עכלעוו

 -סיורא ָאטעג רעוועשראוו ןופ ןעמ טָאה טציא זיב זא ,ןסייה טפראדעג טָאה

 : ?ךייא ייב ןוא .(ןדיי טנזיוט טרעדנוה רעביא טריפעג

 -ַאוש ןיימ ןגעו סעּפע ריא טסייוו רשפא .,גנונעדרָא ןיא ץלא ---

 טימ ןיא סָאװ ןוא .ךייא טרימראפניא .סאג אסלעזיימ ףיוא טניווו רע ,רעג

 | ?טרעוװָאזַאל ַאקירנעה

 | | ...ירפרעדניא טנייה רעדייל ---|

 -ױּפ-שידַײ עטבַאנַאב יד ןעמונעגוצ עקאט ןעמ טָאה גָאט ןקיטנייה
 ןצנעוװרעטניא עקיטציא זיב עלא .,טרעװַאזַאל אקירנעה ןירעטכיד עשיל

 םורָאװ ,"ןעיצסיורַא , טשינ ןפוא ןיאב יז ןָאק ןעמ .ןפלָאהעג טשינ ןבאה
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 ןעװעג סע זיא יוזַא

 סָאװ ץלא טוט ַאבמער .ןיירא ןָאנַאװ ןיא ךיילג טריפעגניירא יז טָאה ןעמ

 וצ יז ידכ ,ץלא ןוא עלא טריזיליבָאמ טָאה רע ;טכַאמ ןייז ןיא טייטש סע

 .ןוט ֹוצ סעּפע טייז רעשירַא רעד ךרוד ךיוא ךיז טימאב ןעמ .ןעוועטאר

 .עימעדַאקַארוטארעטיל רעשיליוּפ רעד ןופ ןיטַארעואל יד ךָאד זיא יז

 -ּפִא רעדייל יז ןעמ טָאה טייצטנוװַא .ןפלָאהעג טשינרָאג ןיוש רעבָא טָאה'ס

 ."חרזמ , ףיוא טריפעג

 ,ןטינשּפָאסאג ענעדישראפ ףיוא ןפיולּפָארא טזומעג רדסכ בָאה ךיא

 עכעלטפאשלעזעג ,םיבורק ,טניירפ ,םירבח עטּפאכעג ןעמוקאבוצסיורא ידכ

 ,רעוט

 רעווש יוו ייס זיא ןפָאלש .נָאטראפ ןיינ ךיא געלפ טעברא רעד וצ

 פוויטש יד ןופ ןּפַאלקסיױוא ןפיוא טראוועג רָאנ ןעמ טָאה ,טכאנייב ןעוועג

 ָארויב ןיא ןייג ןוא ןייטשפיוא ףרַאד ןעמ זא ,ןמיס א -- ןסאג יד רעביא

 טריפענקעווא ןוא טּפאכעג טָאה ןעמ סָאװ ,ןלאפ עטצעל יד ךָאנ .ןיירא

 ןיילא ןיוש ןעמ טָאה ,ָאטעג םענופ ןשטנעמ ענעעזעגנָא ןוא ערעלוּפָאּפ

 ןעמונענטימ דניק ןוא יורפ ןיימ בָאה ךיא .קיטכיזרָאפ ןייז טזומעג ךיוא

 ןוא גָאט ןצנאג א ןעוועג ןענעז ייז ּוװ ,ןיירא ארויב ןיא גָאטראפ ךיז טימ

 .ןעננאנענמייהא רימ טימ ןעמאזוצ טייצטנווֶא טשרע

 רימ עכלעוו ןיא ,קעזקור יירד טיינעגפיוא זדנוא ראפ טָאה יורפ ןיימ

 -:אה ,רעטעװס א ,שעוװ רֶאֹּב ייוצ ךיז טימ טאהעג ךעלגעטדנָאט ןבָאה

 טאהעג רימ ןבָאה קאזקור סדניק ןפיוא ,ךעלטשרעב-ןָאצ ןוא ףייז ,רעכעט
 יז ןעוו לאפ ןיא -- סערדַא ןוא ןעמַָאנ-ןעילימאפ ,ןעמָאנ ריא טנכייצעגנַא
 קעזקור יד טימ .טלײטענּפָא זדנוא ןופ ןרעוו ?עיצקעלעס , א תעב לָאז
 -יײלּפ יד ףיוא טאהענ קידנעטש ייז ןוא טדיישעגנ טשינ ןיוש ךיז רימ ןבָאה
 ןוטעג רימ ןבָאה סָאד .סאנ רעד רעביא ןעגנאנעג ןענעז רימ ןעוו ,סעצ
 -קיטיונ ןטימ שטָאכ רימ ןלָאז ,זדנוא ןעמ טּפאכ רעמַאט ,לאפ ןדעי ףיוא

 ."חרזמ , ףיוא שרַאמ ןפיוא ןעזרַאפ ןייז ןטס

 טימ ןיירא רעצימע טפיול ,רעמיצדָארויב ןיימ ןיא טלמונא קידנציז
 -ַאֹּפ רעשידיי טימ טלעטשענמורא זיא ףיוה רעצנאג רעזדנוא זא ,העידי א
 -עּפ טימ לופ ןיא ָארויב רעזדנוא .ןײנּפָארא עלא ןזדנוא טסייה ןעמ .ייציל
 -טימ ערעזדנוא ןופ רעדניק ןוא ןעיורפ ענעטלאהאבסיוא טימ ןוא ןטנעטי
 .ָאד ךיוא ןענעז דניק ןוא יורפ ןיימ .רעטעבראנ
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 ו ָא ק ר ו ט סא 4 14 :5

 וצ ךיז ידכ ,רעטעבראטימ א סרעזדנוא ףיוה ןפיוא ּפָארא קיש ךיא

 זא ,טעדלעמ ןוא קירוצ דלאב טמוק רע .עיצאוטיס רעד ןיא ןריטנעירַא

 ןכַאנ .ןײגּפָארא עלא זדנוא ךיוא ןסייהעג טָאה ריציפֶא רעקידנריפנָא רעד

 טשינ ךיז ןטלאהאב סע יצ ,עיצוטיטסניא רעזדנוא ןופ לאקָאל םעד ןכוזכָאנ

 .ןזָאלּפָא קירוצ זדנוא ןעמ טעװ ,"עדמערפ , סיוא

 ,םירבח עקירעביא יד ןוא ןייטשנרָאב ר"ד ןטימ גנוטַארַאב ַא ךָאנ

 ןופ רענייק :ןדלעמ רימ .טרָא ןופ ךיז ןריר וצ טשינ ןסָאלשַאב רימ ןבָאה

 ןיוש ןבָאה רימ .ץאלּפ ןייז ןְזָאלראפ וצ ןנאוו טשינ לָאז עקידנזעוונָא יד

 -ּפָארא טשינ לאפ אזא ןיא רעטנוזעג זיא'ס זא ,קיטקארּכ רעד ןופ טסּוװעג

 -- ,ןשטנעמ רַאֹּפ א דימת רעטעּפש ןלעפ למוט ןסיורג ןיא ?ייוו ,ןייגוצ

 | .סעיצאמיטינעל עטסעב יד ןבָאה ייז ןגעמ

 טריטמַא ןבָאה רימ) זדנוא ֹוצ יװ ,טרעיודעג גנאל טשינ טָאה'ס

 -ָאלב , רעד ןופ רעריפנָא רעד :,ןעמוקעגפיורא ןענעז (קָאטש ןט4 ןפיוא

 ודובכב גרעבנעטסריפ ייצילַאּפ רעשידיי רעד ןֹופ ריציפֶא רעד ,"עדַאק

 לביימש ַא טימ .ןטנאיצילַאּפ ןוא רעריפ-ןָאיַאר עקינייא טימ ,ומצעבו

 רע .ןײגוצּפָארא םאהעג ארומ ןבָאה רימ סָאװראפ ,גרעבנעטסריפ טנערפ

 קידנקוקמורא ...ןעמונעגטימ טשינ יװ ייס ---רע טגאז-- זדנוא טלָאװ

 יד ָאד זיולב ןענעז זדנוא ייב יצ ,טגערפעג רע טָאה ,ןטייז עלא ףיוא ךיז

 רימ .ןשטנעמ עדמערפ ךיוא יצ ,עיצוטיטסניא רעזדנוא ןופ רעטעברַאטימ

 "טסעג, יד .ןאראפ טשינ ָאד ןענעז עדמערפ םוש ןייק זא ,טרעפטנעעג ןבָאה

 .לאקָאל רעזדנוא טזָאלראפ ןוא טנגעזעג "?ךעלפעה , ךיז ןבָאה

 רעזדנוא ןופ סיורא ןריפ ייז יו ןעזעג ךיא בָאה רעטסנעפ ןכרוד

 ...ןדיי לֶאצ ערעסערג א ףיוה

 "צנדירפוצ םגנערטשעגנָא ךיז טָאה ייצילָאּפ עשידיי יד רעמ סָאװ

 ןלעטשוצוצ טייצ רעד ּוצ ןוא ךעלטקניּפ טימאב ךיז ןוא ןשטייד יד ןלעטש

 .ןרָאװעג ןשטייד יד ןענעז רענעדירפוצמוא ץלא ,ןדיי לָאצ עטרעדָאפעג יד

 זיא ייז זיב ,ןעגנורעדָאּפ .ערעסערג ןוא ערעסערג ץלא טלעטשעג ןבָאה ייז

 "דיזסיוא , יד ןעמונעגרעביא ןיילא ןבָאה ןוא ןרָאװעג סואימ ?ליּפש , יד

 סלַא טיילייצילָאּפ עשידיי יד טציא קידנצונסיוא ,טנעה ערעייז ןיא "?גנוּל

 ןיא ןיירא ןיילא ייז ןענעז ןָא טציא ןופ .טסנידספליה וצ ןוא עטרָאקסע

 רעד וצ ןעמונעג ךיז ןוא רעניווטיל ןוא רענַיַארקוא יד ןופ שארב ָאטענ
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 ןעװעג סע זיא יוזַא

 -סטעברא, ןופ ןדנווושראפ טייצ רעד טימ ןענעז ןטסע ןוא ןטעל יד .טעברא

 ...טעברא ערעדנַא ןעמוקַאב -- תועמשמ ,"דלעפ

 ""טדרַאהנייר-ץאזנייא , רעד ןופ טייל-.ס.ס עטלייצעג ןבָאה לכה-ךס

 א ןופ שארב ,ָאּפאטשעג רעדָא ,(טסניד-רעדנָאז) .ד.ס ןופ רעדָא ,עדאגירב

 רעשידיי רעד ןופ ץנעטסיסַא רעד ןיא ,רעניווטיל ןוא רעניַארקוא הנחמ

 -דיזסיוא , יד טריפענכרוד ןוא סאנ א ךָאנ סאנ א ןסָאלשענּפָא ,ייצילַאּכ

 ךיז "סעיצקא , יד תעב ןטנאיצילָאּפ עשידיי יד ןבָאה רעירפ ביוא ."גנול

 .רעטסנרע ךס א ןרָאװענ ענאל יד טציא זיא ,ןנָאלש וצ טביולרעד ךיוא

 ןענופעגנ ייז ןבָאה .ןסָאשרעד טרָא ןפיוא סָאװראפ א ןָא ןבָאה ןשטייד יד

 -סיוא רעצימע ךיז טאה ;ןכָאשרעד םיא טרָא ןפיוא -- טעב ןיא ןקנַארק ַא

 ןטלאהאבסיוא ךיז ?יוו'מ זא ,טכודעגסיוא ייז ךיז טָאה'ס רעדָא ןטלַאהַאב

 ןעוועג טשינ זיא'ס זא יוזא ,ּפָאק ןיא ליוק א ןסָאשענניירא םיא ךיילנ ---

 ןבָאה טייל,ס.ס עקינייא ,םינורה רַאֹּפ א ןביילב טשינ ןלָאז'ס ּוװ ,זיוה ןייק

 א ןיא טזָאלענניירא ןבָאה ייז עכלעוו ,טניהריּפש ךיז טימ טאהענ ךיוא

 טפראדעג ,לעפאב א טיול ,ךָאד ןבָאה עלא ,ןדיי ןעניפענוצסיוא ,הריד

 -לאהאנסיוא יד ןעוו ,ןלאפ ןעוועג רעבָא ןענעז .ףיוה ןפיוא ןעמוקּפָארַא

 ןשטייד יד ךיז ןבָאה ,טענרהרעד טרָא ןפיוא טניה-ריּפש יד ןבָאה ענעט

 "רעריּפשסיוא , סלא ןבָאה ייז .טניה יד טימ טצונאב רעקיטכיזרָאפ ןיוש

 ערעייז ןֹופ ןבעל קסָאד ..,ןטנאיצילָאּפ עשידיי תוריד יד ןיא טקישעגפיורא

 -ַאּפ-םיתרשמ ערעייז ןופ ןבעל סָאד יוװ ןעוועג רערעייט ייז זיא טניה-ןפאר

 ...ןדיי יו רעס טשינ טרָאפ ךָאד ןענעז עכלעוו ,ןטנאיציל

 ,קידתונמחרבמוא טריפענכרוד "ננולדיזסיוא , יד ןבָאה ןשטייד יד

 5לכב ןיֹוש טָאה ייז ייב ,טייקידתוירזכא רעשטייד ןופ םיללכ עלא טיול

 ."ּפָאש , םוש ןייק ,טמַא רעכיוה ןייק ,עיצאמיטיגעל ןייק ןפלָאהעג טשינ

 ןעמ טָאה עיצקעטָארּכ רעסיורנ טימ טשרע ןוא ןעמונענוצ עלא ןבָאה ייז

 ייֵז ביוא ,ץאלּפנאלשמוא םענופ ןעמענסיורא טנַאקענ ןשטנעמ ענלצנייא

 .ןענַאנאװ יד ןיא ןיירא טשינ ךיילנ ,ךיז טייטשראפ ,ןענעז

 טרעיודעג ןוא גָאטראפ ןביוהעגנָא ךיז טָאה ?עיצקא,עכעלטנגייא יד

 ייווצ ףיוא סייררעביא-נָאטימ א ןרָאװעג טכאמעגנ זיא ָאד .רעגייזא 1 זיב

 טָאה סָאװ ,"טעברא, יד ןביוהעגנָא רעדיוו ייז ןבָאה רענייזא 8 ןוא ,העש
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 װ ָא ק ר ו ט  םסַא נָא ו

 רעטכייל טנַאקעג ןיוש ןעמ טָאה העש רעד ךָאנ .טנוװַא 7-6 זיב טרעיודעג

 .ןברוח ןטכאמעגנָא םעניא ךיז ןקוקמורא ןוא ןעמעטעּפָא

 ,טנגוי רעזדנוא ןופ לרעּפ יד .קעווא זיא ןטייווצ ןכָאנ רעוט ןייא

 ןיא ץלא .ויטקא-רוטלוק םענופ ,גנוגעואב רעשידרערעטנוא רעד ןופ

 .ןעייר ערעזדנוא ןופ ןרָאװעג טּפאכעגסיורא

 אנכש ןעמונעגוצ טָאה'מ זא ,ךיז רימ ןסיוורעד טנווָא ןיא טלמונא

 ץנאג םע ןיא ןעשעג .סעילימאפ ערעייז טימ שטיװָאניליכ .ב ןוא ןַאגַאז
 ןיינ בלאה םורא .ןעננוגנידאב עכעלנעוועגרעסיוא ןיא ןוא טראוורעדמוא

 עקינייא ןבָאה (עיצקא אזא ןופ לאפ רעטשרע רעד ןעוועג זיא סָאד) טנווָא

 ןופ רעזייה קָאלב םעד טלעטשעגנמורא רעניארקוא טימ ןעמאזוצ טייל-,ס.ס

 טניוװעג ןבָאה עיּפילָאװאנ ףיוא 22 זיוה םעניא .עקצילעמראק-עיפילָאװאנ

 -יכ רעביירש יד ןופ סעילימאפ יד ,הריד ןייא ןיא ,קָאטש ןטסכעה ןפיוא

 .רעדניק ןוא יורפ רעד טימ ןַאנַאז אנכש ןוא עלרעּפ עשוהי ,שטיווָאניל

 ןכָאנ ןוורענ יד טנַאּפשטנַא ?סיבא ןוא שיט םייב ןסעזעג ייז ןענעז עלא

 ,ןעיירשעג ףיוה ןופ טרעהרעד ךיז ןבָאה גנילצולּפ .גָאט ןקיטולב ןקיטנייה

 ןײגּפָארא ףכית ןלָאז ןדיי עלא זא ,גנורעדָאפפיוא ןַא ףוסל ןוא ?למוט א

 ?עיצקַא ןַא העש רעד ןיא .עיצַאנרעטסנָאק ַא ןענַאטשטנַא זיא'ס .ןטנוא

 ןאנאז אנכש .ןוט וצ סָאװ בשימ ךיז זיא ןעמ ?ךעלנעמ סָאד זיא יוזא יו

 לָארטנַאק ַא אמתסמ רָאנ ןיא'ס ;עיצקַא ןייק ןייז טשינ ןָאק'ס זא ,טלַאה

 ,ןטנעמוקָאד "ענרעזייא , ןבָאה עקירעביא יד ןוא רע תויה .ןטנעמוקָאד ןופ

 ףכית טעוו'מ ןוא ןטנעמוקָאד יד ןזייוו ,ןייגּכָארא ףראד ןעמ זא ,רע טלאה

 טָאה ןוא גרעבמעל ןופ ןעמוקעגקירוצ זיא סָאװ ,עלרעּפ .י .ןרעוו טיירפאב

 רעבָא טָאה ,"ןגָאזוצ , עשטייד יד טנעקעג טונ

 :ןיא טנעמוקָאד רעטסעב רעד ןזא ,ןטלאהעג

 ןרעסעב ארַאפ סָאו ןוא .ךיז ןטלאהאבסיוא

 ךָאנ עקאט ךיז ןעמ ףראד ,טָאה ןעמ טנעמוקָאד

 ךיז טָאה הרעשה ןייז ,ןטלאהאבסיוא רעסעכ

 ןזיועגסיורא ,ןלאפ עלא ןיא ,רעטעּפש עקאט

 ןסָאלשאב טָאה עלרעּפ .רעטסקיטכיר רעד ראפ

 א טימ םיא סטָאה ןַאנַאז .ןײנוצּפָארא טשינ

 עלרעפ עשוהי דיי א טנעז ריא ,ןיוש טיינ :טנָאזעג לכיימש
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 ןַאנַאז ןיא יורפ ןייז טימ ןעמאזוצ ...ןלטב א

 ּפָארא ךיוא זיא קידנקוק םיא ףיוא ,ןטנוא ּפָארַא

 -סעווש ןוא יורפ רעד טימ שטיווָאניליכ .ב .י

 טשינ ןיוש ןענעז ייז זא ,ךיז טייטשראפ ,רעט |

 טָאה "ןענייש , יד ןזייוו םייב .ןעמוקעגקירוצ

 ,טנעה ערעייז ןופ ןסירענסיורא ייז שטייד א

 ןוא ךעלקיטש-קיטש ףיוא ןריּפאּפ יד ןסירעצ

 "וֵליֵכ ןוא סנאנאז יד חוכ טימ טּבוטשעגניירא

 א -- עלא .ןדיי ייר רעננאל רעד ןיא סשטיווָאנ

 ןרָאװעג טריפענּפָא ןענעז --- 1000 ןופ עסאמ

 ןעמ זיא ןבוטש יד ןיא .ץאלּפנאלשמוא ןפיוא ןאגאז אוכש

 זיא'ס לייו ,ןכוז ןעננאגעג טשינ לָאמ סָאר

 ,ןזיוועגסיורא רעטעּפש ךיז טָאה סע יװ .ןדיי לָאצ עקיטיונ יד ןעוועג ןיוש

 ןבָאה'ס ןוא ןענָאגאו ערערעמ ןעמוקעגנָא גָאט ןקיבלעז םעד ןיא ןענעז
 -טנווֶא ,טכאמעג נאלשמוא ןופ ןשטייד יד ןבָאה ."ּפעק , טלעפראפ טושּפ

 -קירוצ ןוא ןיירא ָאטענ ןיא "גולפסיוא , ןא טנאה רענענייא ףיוא .טייצ

 -ענסיוא ןבָאה ייז עכלעוו טימ ,תונברק לָאצ רעקיטיונ רעד טימ ןעמוקעג

 -ענניירא ךיילנ ןעמ טָאה עטּפאכענ יד .ןענָאנאוו עקידייל רָאּפ יד טליפ

 .ןיירא ןענַאנאוו יד ןיא טריפ

 -יכ .ב ןוא ןַאנַאז אנכש זא ,טסווװרעד ָאטעג ןיא ךיז טָאה'מ ןעוו

 -ניא וצ ןביוהעגננָא ףכית ןעמ טָאה ,ןרָאװעג טּפאכעג ןענעז שטיוואניל

 רעבָא זיא'ס -- ,טלעג סעמוס עקיזיר טגיילענרָאפ טָאה ןעמ ;ןרינעוװרעט

 "ןעיצסיורא, ייז לָאז סָאו ,חוכ רעד ןעוועג טשינ .טעּפש וצ ןעוועג ןיוש

 טָאה סָאו ,העש עטעּפש א ןעוועג ךָאנ זיא קילגמוא םוצ .ןענָאגאוו יד ןופ

 ןוא ןענאנרַא ערעכעה עקירעהענ יד ייב ץנעוורעטניא יד טכאמענ טשינוצ

 יד ןופ) טסווורעד רָאנ ךיז טָאה ןעמ סָאװ סנייא ."עלעטשלעפעב , רעד ןיא

 -לַאמ ןיא ןעזעג ןעמ טָאה טרָאּפסנַארט םעד זא ,זיא (רעטעבראדןאכבנזייא

 םינּפא ייז טָאה ןעמ .ןעוועג טשינ ןיוש ןענעז ןרוּפש עקידרעטייוו ןייק .ןיק

 .עקנילבערט ןייק טקישעגנקעווא

 ךיז ןייז רעווש ןיוש טעוו'ס זא ,טגייצרעביא זדנוא טָאה ץלא סָאד
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 לרָא ק ר ו ט  ק ַא נָא ו

 רעבָא ,ןגרָאמ זיא ,טנייה טשינ זא ,"גנולריזסיוא ,, רעד ןופ ןעיירדוצסיורא

 .ןייג ןזומ עלא ןלעוו רימ

 -נוא ,ןטַאקַאלּפ ןזיואב ָאטעג ןופ ןסאנ יד ףיוא ךיז ןבָאה'ס

 געט יירד ןופ ךשמ ןיא ךיז ןלעוו סָאװ ,יד זא ,יקסנירעש ןופ ןבירשעגרעט

 ,ץאלּפנאלשמוא ןפיוא קיליוויירפ ןלעטש (ילוי ןטס29 םענופ קידנבייהנָא)

 ךיז ןוא חרזמ ףיוא טרָא-טלאהטנפיוא ןַא ןביולקסיוא ךיז ןענָאק ןלעו

 ?רעלדיזסיוא , עקיליוויירפ יד .תוחּפשמ ערעייז טימ ןדייש ןפראד טשינ

 ןוא ט;עג ,עירעטושזיב ,שזאנאב אליק 28 ךיז טימ ןעמענטימ ןענָאק ןלעוו

 "רַאמ אליק 1 ןוא טיורב אליק 3) געט יירד ףיוא ןרעוו טריזיוװָארּפא ןלעוו

 | .(דָאלעמ

 ןעו ,ןרָאװעג טשאררעביא ןעמ זיא סנגרָאמוצ דלַאב עקַאט ןוא

 ןוא ןסאג יד רעביא ןּפַאלק-לוװיטש עשימטיר סָאד טרעהרעד טשינ טָאה'מ

 "עיצקא, יד) האופר א ףיוא אטעג ןיא ןעזעג טשינ שטייד ןייק טָאה'מ

 בור'ס ,ןשטנעמ ןסאמ עקיזיר .(ןרָאװעג ןסירעגרעביא טייצ רעד ףיוא זיא

 קיאור ,ןשזאגאב יד טימ ןעגנַאהאב ,ןעגנאגעג ךיז ןענעז ,תוחּפשמ עצנאנ

 .ץאלּפנאלשמוא ןופ גנוטכיר רעד ןיא ,טרעטשעג טשינ םענייק ןופ ןוא

 90,000 ייב קעווא גָאט ןטשרע ןיא ןענעז ,טנכעראב טָאה ןעמ יו

 ןדיישעצ טלָאװעג טשינ ךיז ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ ןענעז ןעננאגעג .ןריי

 סָאװ ,עכעלטננוי לָאצ עסיורג א ןזיא ןעגנאנעג ;עטסטנעָאנ ערעייז טימ

 ןרעו טיירפאב רעכינ ייז ןלעוו "חרזמ , ףיוא קידנעייז זא ,טפַאהעג ןבָאה

 -עברא-טרָאּפסנַארט ,סרעגערט ןענעז ןעננאנעג ;יימרא רעטיור רעד ךרוד

 תוכ רעייז טימ טביולגעג ןבָאה סָאװ ,"עקראטש,, ענעפורעג יוזא ןוא רעט

 יװָארּפ ,עקילייווטייצ רעטרע עיינ יד ףיוא ןעיובוצסיוא ךיז עינרענע ןוא

 בָאה ןוא תוחּפשמ ערעייז טימ ןעגנאגעג ןענעז עלא ייז .ןעמייה עשיראז

 ,םטוג ןוא

 "קירוצ טרעטשעגמוא ןשטנעמ רעטנזיוט ןענעז טייצטנוװַא ןיא ןעוו

 יוזא ןעמענפיוא טלָאװעג טשינ גָאט םעד ןיא טָאה'מ ?ייוו ,םייהא ןעמוקעג

 ןיא סָאד זא ,ןלאפנייא טנָאקעג סע טָאה ןעמעוו אט ,"עקיליוויירפ , ליפ

 . ..ןשטייד יד ןופ קירט רעטריניפאר א ךיוא

 ,ןסאג עצנאג .עקיליוויירפ רעמ ךָאנ ןדלָאמענ ךיז ןבָאה סנגרָאמוצ

 טימ טלעטשעגסיוא ןעוועג ןענעז ,ץאלּפנאלשמוא םוצ .טריפעג ןבָאה סָאװ
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 ןעװעג סע זיוא ייזַא

 ךיז ןעמוקאבוצניירא "קילנ, ןפיוא טראוועג ןבָאה סָאװ ,ןדיי ןעייר עגנאפ

 א ןעמווושעגפיוא זיא זדנוא ןֹופ םענייא ייב טשינ .ץאלּפנאלשמוא ןפיוא

 -אב טָאה קיטקַארּפ עקיטציא זיב יד יוװ לייוו ,קיליוויירפ ןייג וצ קנאדעג

 רעוועשראוו םענופ ?גנולדיזסיוא, יד ןדיימסיוא טשינ רענייק טעװ ,ןזיוו

 .ָאטעג

 ןיא ןדנוא ֹוצ ןעמוקעג ןענעז רעטסעוװש עדייב עניימ ןעוו ןוא

 טשינ ייז יורפ ןיימ ןוא ךיא כָאה ,קיליוויירפ ןייג וצ סולשַאב ןטימ ָארויב

 -- עלהרש ןוא עלחר רעטסעווש ייווצ עניימ .ןופרעד ןטלאהּבא טנעקעג

 טשינ ךיז ןבָאה ייז זא ,טאהעג ביל יוזא ךיז ןבָאה ---רעטסעווש-גניליווצ

 ןבָאה לאפ םעד ןיא .רערעדנא רעד ןָא ענייא ןייז ןענָאק וצ טלעטשעגרָאפ

 ךיז "ןביולקוצסיוא , ןוא ןעמאזוצ ןייג וצ טייקכעלנעמ א טאהעג ךָאד ייז

 ,טעברא רערעווש ןיא תמא ,טעברא ןיא ןלעוו ייז :וװ ,חרזמ ףיוא טרָא ןַא

 טָא-טָא ,ןרעטיצ ןפראד טשינ ןוא עכורעיווַאז-המחלמ יד ןבעלרעביא ןענָאק

 .ןרעוו וצ טּפאכעג

 ייב ןעווענ טייקרעכיז-טשינ רעקידנעטש רעד ןופ ןענעז ןוורענ יד

 ןטלאהעג טל ַא מ ע ד ןעמ טָאה נעװ םעד זא ,טלסיירטעצ יוזא עלא זדנוא

 -עזענ רעטסעווש ערעייט ערעזדנוא טימ ךיז ןבָאה רימ ,ןטסקיטכיר ןראפ

 ףכית זדנוא ,טרָא ןַא ףיוא ןעמוקנָא ןלעוו ייז רָאנ יוװ ,ןטעבעג ייז ןוא טנג

 הָאקרוט הרש א לחר רעטסעװש יד



 וו ָא ק ר ו ט סם ַא נ ָא ו

 תויה .ןעמוקניהא ייז וצ ןענָאק ןלָאז רימ ידכ ,ןענעז ייז וו ,ןביירשנָא

 רימ ןבָאה ,תוריד יד ןטייב ןפראד טעוװ ןעמ זא ,טכירעגנ ךיז טָאה ןעמ

 ןעוו .זדנוא ראפ טארנדיי רעוועשראוו ןופ סערדא ןפיוא ןביירש ןטעבעג

 ,ןעזרעדיוו ןלענש א ןשטנווועג קיטייזנגעק ךיז ןוא טנגנעזעג ךיז ןבָאה רימ

 ןיוש רעמינּפ עקיטכיל ערעייז ןעעז רימ זא ,ןעזעגסיוארָאפ טשינ רימ ןבָאה

 טשינ ןוא ןרעה טשינרָאג ייז ןופ רימ ןלעוו רעמ זא ;לָאמ ןטצעל םוצ

 .ןעור רענייב עלעדייא ערעייז ּווװ ,ןסיוו

 יד טשינ ןעוו ,ןעננאנעגטימ ךיילנ ייז טימ ןאד ןטלָאװ ןיילא רימ

 ןחעש ליפ יוזא ןייטש וצ ןייז רעווש טעוװ דניק קיצנייא רעזדנוא זא ,ארומ

 -נאלשמוא ןפיוא טקנוּפ-םאנפיוא םוצ ןעמוקוצ ןלעוו רימ זיב ,ןעייר יד ןיא

 טעוװ ,רעבירא טעוװ גנארדענ רעד ןעוו זא ,טנכערעגנ .ןבָאה רימ .,,ץאלּפ

 -יירפ ןופ ןימרעט םעד ךָאד ןעמ טעוװו אמתסמ .ןעמוקוצנָא רעטכייל ןייז

 . . .ןריגנָאלָארּפ עמאנפיוא רעקיליוו

 עטוג ןעוועג ןענעז ןשטייד עשיטאמעטסיס ,עטריניפַאר יד רעבָא

 עקיליוויירפ יד ,?ּפָאטס , ןכאמ וצ ןעוו טסנוװעג ןבָאה ייז .ןנָאלָאכיסּפ-ןדיי

 -קילג , יד ןעװעג אנקמ ןבָאה רימ .ןרָאװענ טלעטשענּפָא זיא עמאנפיוא

 טרָאד ןענַאק ךיז ןוא חרזמ ףיוא ןרָאפוצקעװא ןזיוואב ןבָאה סָאװ ,?עכעל

 -עגנָא ךיז טָאה גָאט ןטרעפ ןפיוא .ןענעדרָאנייא ךעלשטנעמ קינייוװליפ

 -.טולב אזא טימ ,החיצר רעדליוו אזא טימס "עיצקא יד יינספיוא ןביוה

 .םעטָא םעד טּפַאכרַאפ זדנוא טָאה'ס זא ,טייקיטשרוד

 ןעיירפאב סָאד .ןשטנעמ עטסעב יד זדנוא ןֹופ וצ ןעמ טמענ לייוורעד

 -נוא ןוא עכעלטפאשלעזעג ייר א קעווא .רערעווש ץלא טרעוו גאלשמוא ןופ

 -ָאק ןלאנָאיצַאנ ןשידיי ןופ דילנטימ) ןַאגַאז אנכש יו סרעוט עשידרערעט

 וַאלסערב לאומש ןוא ןַאלּפַאק ףסוי ,יקזדורגאוואנ עינָאס ,(טעטימ

 רעלדיפ רעד ,ןַאמלוּפ ןָאמיש טנעניריד רעסיורג רעד קעווא ;("בָאשז ,)

 ,יוועל קַאשז ,זַארב הנח ,אקסעלרָא םירמ ןטסיטרא יד ;ןאמצלָאה קיוודול

 א ;רענייוש-רעשטלעוו ןירעלָאמ יד ;בילטַאנ ענעלעה ,שטיװַאקשַאמ .י

 יד ןֹוא .עיצאזינאנרַא רעשיטסישאפיטנא רעד ןֹופ רעדילגטימ לָאצ עסיורג

 .רערעטיש ןרָאװעג ןענעז ןעייר
 -עגרעביא יד טשרעהאב טָאה טייקיטליגכיילג ןוא עיטאּפא ענדָאמ א

 ,ןענעדרָאוצנייא ךיז יוזא יו טכארטעג רָאנ טָאה רענייא רעדעי .ענעבילב
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 ןעװעג סע זיא יוזַא

 רָאלק ןיוש ןעמעלא ראפ זיא'ס םגה ,"גנולדיזסיוא , יד ןדיימוצסיוא ידכ

 ןלעװו רשפא .ןדיימסיוא טשינ רענייק טעװ "?גנולדיזסיוא , יד זא ,ןרָאװעג

 עשידיי טנזיוט רֶאֹּפ א ַאטעג רעוועשראוו ןיא ןזָאלרעכיא ןשטייד יד

 ,"גנולדיזסיוא , רעטשרע רעד ייב סע טָאה ןסייהעג .ץלא סָאד ןוא ,ןפַאלקש

 ןלעפ טציא .ןדיי טנזיוט 60 זיב 80 ןופ ןריפסיורא ןלעוו ןשטייד יד זא

 -- --= תונברק עיינ ץלא וצ ןעמוק גָאט ןדעי ןוא .טנזיוט 280 ןיוש

 ,בָאה'כ ןעוו ,ּפָאק ןיא ןעמוקענ רימ ןענעז תובשחמ עכלעזא --- --

 .ענאל רעד ןנעוו טכארטראפ ךיז ,יקּפילַאװאנ ףיוא ָארויב ןיימ ןיא קידנציז

 ,ןשטנעמ עטלייצענ רֶאּפ א ךָאנ ןוא ןייטשנרָאב .א ר"ד ןוא רימ רעסיוא

 עלא ןיוש ןענעז ,רעדניל םחנמ םענעמוקענמוא םענופ יורפ יד ייז ןשיווצ

 -נרָאב .א ר"ד .ןּפָאש ענעדישראפ ןיא טנדרַאעגננייא (!טגָאזעג סנייטשמ) טוג

 ,טייז עשירַא יד ףיוא יורפ ןייז טיפ ךיז טביולק ןייטש

 -ָאטס ןיא .ןרעדנא םוצ ּפָאש ןייא ןופ ןפיול וצ ןָא בייה ךיא ךיוא

 לאונמע ר"ד ןיוש ןטעברא 87 יקּפילַאװאנ ףיוא ןַאמלַאה ןופ ּפָאשײירעל

 ,ץישזיּפ רָאזָאד רעד :ךיוא ןטעברא טרָאד .ךָאלב .2 .א ןוא םולבלעגניר

 לחר -- טַארטַאטש ןופ דילנטימ .ג רעד ,ץישזיּפ לּפָאק רעוט-תוברת רעד

 ,פָאש םוצ ףתוש א -- גרעבנעדלעה .ח רבח-עניב רעקילָאמא ןיימ ,ןייטש

 -נא ליפ ,ליפ ןוא ןייטשנעטַאש טאנעלעד ןכעלטסביוּפ םענופ החּפשמ יד

 -ריזסיוא , יד רָאפ טשינ טמוק'פ ןעוו ,ןהעש עיירפ יד ןיא .עמנאקאב ערעד

 טייטשראפ ,רעירפ םוק'כ ןעוו .טעּפש וצ רעדייל .ןיהא ךימ ךיא זָאל ,"גנול

 -יא ןיוש -- טציא רעבָא .אברדאו אברדא ,ןנינעגראפ ןטסערג ןטימ ,ךיז

 ..ןבענענסיורא ןרעמונ ליפ וצ ןיוש יו ייס ,טלופענרעב

 ךיא בָאה טרָאד ,89 יקּפילַאװאנ ףיוא ּפָאש ןטייווצ ןיא ףיול ךיא

 רעטסערג רעד סָאװ ,םלוע ןקיזיר א רַאפ טליּכשעג קירוצ גנאל טשינ ךָאנ

 טייהרעמ רעד טימ ןעמאזוצ ןרָאװעגנ ?טלדיזעגסיוא, ןיֹוׁש זיא ייז ןופ לייט

 ןסַאמ .ןאמפָאה ןופ ּפָאש רעד טציא טקיטלעוועג טרָאד ."רעליּפש , יד ןֹופ

 רעד ,שזדָאל ןופ רענייא .ש ר"ד ,ךעשזָא .מ ערעדנא ןשיווװצ ,עטנאקאב

 רעד ,אביר ,טליּפשענ בָאה'כ ּוװ ,"ינלארעמאק , רעטאעט םענופ רָאטקעריד

 ןטעברא רעבָא ,רימ טימ ךיז ןעיירפרעד עלא .ַא"א טריווזואה טאקָאוװדא
 ליפ וצ ןיוש יווװ ייס ,טלופענרעביא ןיוש תמחמ ,טשינ ךיא ןָאק םרָאד
 ...ןנינענראפ ןטסערג ןטימ -- רעירפ םוק'כ ןעוו ;ןבעגעגסיורא ןרעמונ
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 װ יָא ק ר ו ט 4 סם ַא נָא וי

 ייס רעביא ךיז טרזח ,ןענַאמלַאה ייב טרעהעג בָאה'כ סָאװ ,דיל סָאד ןוא

 ןעמוקאב וצ ידכ ,ןפָאלעג ךָאנ ןיב ךיא ּוװ ,ּפָאש ןיא ןגניליש ייב ייס ,ָאד

 ,טכער-סנבעל

 יד ןיא ןשטנעמ ןָא רעטייוו ךָאנ ןעמ טמענ ,ךיז סיוורעד ךיא יו

 סיורא רעטייוו טיג ןעמ ּוװ ,ןּפָאש ערעדנא ןיא ךיוא יװ ,ןּפָאש עקיזָאד

 ךיא ןוא .,.טנזיוט רֶאֹּפ ַא :טייקיניילק ןייא ןבָאה רָאנ ףרַאד'מ .ןרעמונ

 טשינ עמוס ַאזַא ןָאק ךיא ."עטלייוװרעדסיוא, יד ֹוצ טשינ ךָאד רעהעג

 טרָאד ביוא ,סערדא ןטצעל םעד ןצונוצסיוא ךָאנ ךיא סילשאב .ןלעטשוצ

 ןוא יורפ ןיימ טימ ןייגוצקעווא ןסָאלשאב ךיא בָאה ,ןפלעה טשינ טעװ

 ןעמענ ןוא ייז ןעמוק טָא-טָא זא ,קערש עקידרדסכ יד .חרזמ ףיוא דניק

 ,הרצ עשירפ א רעבָא זיא .קָאש-ןוורענ א ֹוצ ךיד טריפרעד ,טלַאװג'ב ךיד

 -וירפ ןופ ןעמעננָא סָאד :ןסעגראפ השעמ תעשב בָאה ךיא רעכלעוו ןנעוו

 .ןריולראפ סנאש םעד ךיוא .טלעטשענּפָא ןיוש זיא חרזמ .ףיוא עקיליוו

 ךיא רעכלעוו ןיא ,ריט עטצעל יד .טליּפשענוצ ?זמ סָאד רעבָא רימ טָאה

 טיירב רימ ראפ ךיז טָאה ---ריט עשידיי ןייק טשינ בנא-- טּפאלקעגנא בָאה

 -ניא "ןרעמונ, ייווצ יורפ ןיימ ראפ ןוא ךיז ראפ םוקאב ךיא ,טנפעעצ

 יקסיעדַאג דרַארעג טניירפ רעשיליוּפ ןיימ .טלענ ןשָארג א ןָא ,םנחב ןצנאג

 בָאה ךיא ןכלעוו וצ ,(ָאידַאר ןשהכולמ ןשיליוּפ ןיא טנערעפער-קיזומ .וועג}

 טָאה ,עגאל רעזדנוא טרעדלישעג ןוא טייז עשירא יד ףיוא טרינַאפעלעט

 , ןגרָאמ .רימ ראפ ןוט ןענָאק סעּפע ךעלטנפָאה טעװ רע זא ,טגָאזעגוצ רימ

 "ימ .וועג םענופ יורפ יד ,עטנַאקַאב ַא ענייז .ןעגנילקנָא רימ וצ רע טעוװו

 ,טַאירַאװקיטנַא ןַא סאג עקצעיװוָאזַאמ ףיוא טָאה סָאװ ,יקסוועינשעל רעטסינ

 "וּפ ןיימ .ָאטעג ןיא ךיז טניפעג סָאװ ,"ּפָאש , א וצ עטפתוש ַא ךיוא זיא

 ןיא לָאז ןעמ ,טניירפ עשיליוּפ ענייז ייב טרינעוװרעטניא טניירפ רעשיל

 סָאװ ,ןטסיטרא עשידיי עטנאקאב ראפ "ןטראקסנבעל , 9 ןבעג אטעג

 -עלעט סנגרָאמוצ .ּפָאש א ןיא ןענעדרָאוצנייא ךיז טלעג ןייק טשינ ןבָאה

 רעטייל םוצ ןייג ףכית לָאז ךיא זא ,ָארויב ןיא רימ ֹוצ יקסיעדַאנ טרינָאּפ

 ןיוש ןגיל'ס לייוו ,ןייטשלעקניפ ר"ד ,"רעלימ ץנייה-לראק , ּפָאש םענופ

 ."ןרעמונ , ייווצ טיירגעגנָא זדנוא ראפ

 -סנבעל, ןיוש ןבָאה רימ ,ןביירשאב וצ טשינ זיא דיירפ רעזדנוא

 ףיוא ןעניוװ ןביילב טשינ ןלעו רימ ,ךאזטּפיוה יד סָאװ ,ןוא "ןטראק-טכער
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 ןעװעג סע זוא יוזַא

 ןעמ טפראוו 823 יקּפילָאװאנ ףיוא הריד רעזדנוא ןופ םורָאוװ ,סאגנ רעד

 -רא-ּפָאש ענייז רַאפ זיוה סָאד רעביא טמענ ןַאמלַאה .סיורא טנייה זדנוא

 ןזומ ,ּפָאש ןקיזָאד םענופ רעטעברא ןייק טשינ ןענעז רימ תויה ןוא רעטעב

 ןופ טיבענ ןפיוא ךיז ןעיצרעבירא ןוא הריד יד ןזָאלראפ דימו ףכית רימ

 -?ראק , ןופ ןּכָאש יד ךיז ןעניפעג סע ּווװ ,סאג ענלימ ףיוא ּפָאש רעזדנוא

 .?רעלימ-ץנייה

 ןיא סָאװ ,ןייטשנרָאב דערפלא ר"ד רבח ןיימ טימ ךיז ןנעזענ ךיא

 ןריולראפ ןצנאגניא טָאה רע זא ,טלסיירטעצ יוזא ןיוש ןעוועג סנטצעל

 ' דעלצריק לייוו ,ןכעלקילנ א ראפ רעבָא םיא טלאה ךיא .טכיוועגכיילג סָאד

 ..רעטעוועטארעגנ , א ןייז טעוו ןוא טייז רעשירא רעד ףפיוא ןיינ רע ףראד

 טעטימַאק-ספליה ןשידיי םעניא טעבראעג טייצ עסיוועג א ךָאנ טָאה רע

 רעשירא רעד ףיוא רעבירא יורפ ןייז טימ ןעמאזוצ ןוא (ףָאהנעמאז ףיוא)

 ַא ,שזָאבילַָאשז ףיוא .ןפלָאהעג טשינ סָאד ךיוא םיא טָאה רעדייל .טייז

 .ןרָאװעג ןסָאשרעד יורפ ןייז טימ ןעמאזוצ רע זיא ,עשרַאװ ןופ טָאטשרַאפ

 ,ןָאפעלעט ןטימ ,.ק.ה.יי ןופ רעטעבראטימ עניימ טימ ךיוא ךיז ןנעזעג ךיא

 'נאלשמוא ןופ ןרָאװעג ןניוצעגסיורא ןענעז ןדיי ליפ יוזא ןכלעוו קנאדא

 .ןלאפענניירא רעדיו אמתסמ רעטעּפש ןוא ץאלּפ



 א

 ּפָאש ןיא

 ביוא .ּפעק ערעזדנוא רעביא ןיוש טייטש ןעמ ,ןלייאוצ ךיז ןזומ רימ

 "אב ןיוש ןיא סָאװ ,הריד רעזדנוא ןופ ןיינסיורא טשינ ףכית ןלעװ רימ

 ןיא ןפראווסיורא זדנוא ןעמ טעװ ,רעטעבראיּפָאש סנַאמלַאה ראפ טמיטש

 רימ .עטסקיטיונ סָאד ךיז טימ ןעמענטימ ןענָאק טשינ וליפא ןלעוו רימ

 ,טנאוועגטעב ריא ןוא לטעב סדניק םעד ,רעדיילק ,שעוװ יד ןייא לענש ןקאּפ

 עכלעוו ןוא טיירג קידנעטש טלַאה ךיא סָאװ ,עזילַאװ ?עשירָאטסיה , ןיימ

 יד ןרידראבמָאב ןתעב .רעייפ ןופ ןעוועטארוצסיורא ןעננולעג רימ זיא'ס

 ןיא גױא ןַא יװ טיה ךיא עכלעוו ,עזילַאװ רעקיזָאד רעד ןיא .סאנ עטָאלז

 "טרעוו עניימ ןעוועג ןענעז ,טיירג קידנעטש טלאה ךיא עכלעוו ןוא .ּפָאק

 -אמ-ָאטעג ןוא ךובגָאט ןיימ ךיוא יו ,ןטָאנ ןוא ןסעיּפ-רעטאעט עטסלופ

 ןיימ ,לבעמ עצנאנ סָאד ,טנאוועגטעב רעזדנוא ,ןכאז עניימ עלא .ןלאירעט

 טייצ עצנאג יד ןבָאה רימ עכלעוו ,קעטָאילביב עסיורג סקראמ רעדורב

 זדנוא ראפ עלופטרעוו ,ןרוטּפלוקס ,רעדליב עלופטרעוו ענייז ,טיהענּפָא

 -אעט עטליּפשענּפָא ןופ ,ןעמליפ ערעזדנוא ןופ רעדליב ןוא סעיפארגָאטַאפ

 ץלא -- ןטּפירקסונאמ ,סעידעּפָאלקיצנע ,רעכיב ,סעטנעל-םליפ ,ןלָאר-רעט

 םזומעג ץרַאה רעש א טימ רימ ןבָאה ,ןכאז ערַאבצַאשמוא זדנוא ראפ

 ,רעדליב ,ןסעיּפ טימ ןזילַאװ עסיורג 2 סטנומניז רעדורב ןיימ .ןזָאלרעביא

 ראפ טזָאלעגרעביא טָאה יז ןכלעוו ,ראוטרעּפער רעצנאג סָאקסנימַאק אדיא

 .ןביילב טזומעג ,רעדייל טָאה ץלא סָאד --- דנאלסור ןייק ןרָאפּפָא ריא

 ףיוא ןריפרעבירא ליוװ ךיא עכלעוו ,ןכאז רַאּפ יד יצ ,ענארפ א ךָאנ זיא סע

 .םערדא ןקיטכיר ןפיוא ןייגרעד ַאי ןלעוװ ,גנוניווו עיינ ןיימ

 רעקידנגלָאפ טימ ןעלטעצ ףיורא ךיא בעלק קיטשלבעמ עלא ףיוא
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 ןעװעג סע זיא ייזַא

 רימ .ץוש רעייא רעטנוא ןכאז ערעזדנוא רעביא ןזָאל רימ , :טפירשפיוא

 ןרעקמוא ךיז ןלעוו רימ ןוא ןעמוק טעוװ טייצ יד זיב ,ןטיהוצּפָא סע ןטעב

 קיטלעפנרָאז ןוא טייקמאזקרעמפיוא ןעקנעש רימ ןטעב לעיצעּפס .םייהא

 -אבמוא ןַא ןדנוא ראפ ןבָאה סָאװ ,ןכאז-טסנוק ןוא רעכיב יד ןטיהּפָא

 ןלעוו ,רעהא ןעמוקקירוצ ןלעוו רימ ןעוו זא ,ןפָאה רימ .טרעוו ןכעלביירש

 ייז ןבָאה רימ יו דנאטשוצ ןקיבלעז םעניא ןעניפענ ךיז ןכאז עלא יד

 ."וָאקרוט סַאנָאי - דלעפנעמולב אנאיד -- ,טזָאלענרעביא

 טגיילענפיורא ,עלענעוטנאה א ןענופענ ךיא בָאה תורצ טימ םיוק

 .םייה "רעיינ , רעד וצ נעװ ןפיוא טזָאלעג ךיז ןוא טייקמירָא ?לסיב סָאד

 העש עקינייא ןופ ךשמ ןיא) עשטָאמסייקּפילָאװַאנ ןופ רעיוט םייב

 -ָאנ ןופ טיירב רעצנאנ רעד ןיא רעיוט א ןרָאװעג טלעטשעגפיוא ןיוש זיא

 ןעמ טָאה ("ּפָאש סנַאמלַאה , טפירשפיוא רעקיזיר א טימ ,סאגייקּפילַאװ

 טָאה ןעמ .ןכאז יד ןריפוצסיורא ףיֹוא שינעביולרעד א רימ ןופ טרעדָאפעג

 "ץושקרעוו , רעטנַאקַאב א סניימ ,טזָאלעגסיױורא טשינ ןכַאז ןייק רעמ ןיוש

 טָאה סָאװ ,יקסווָאדָאימ השמ רענניז רעלַאנעמָאנעפ רעװָאקילקַאז רעד

 ןעמאזוצ ןכאז יד ייב ןבילבעג זיא ,ּפָאש סנַאמלַאה ייב "ךאוו , ןטלאהעג

 -יולרעד א ךָאנ ָארויב ןיא ןפָאלענ ןיב ךיא ןוא דניק ןוא יורפ ןיימ טימ

 רעטנאקאב א סניימ ףיוא ןפָארטעגנָא טרָאד בָאה'כ סָאװ ,טוג .שינעב

 -נָא טָאה סָאװ ,(ןייטשנעטַאש טאקָאוװדא םענעברָאטשרַאפ םענופ יורפ יד)

 ןעמוקאב עקַאט ךיא בָאה ריא קנַאד ַא ןוא עירַאלעצנַאק רעד טימ טריפעג

 | .שינעביולרעד יד

 ,"עיצקא , יד ןסירעגרעביא דָארג ןשטייד יד ןבָאה געט ייווצ ףיוא
 רעטעברא יד ידכ ,םיטַאבעלאביּפָאש עשטייד יד טלעוּפעגסױא ןבָאה סָאד

 .ןּפָאש ערעייז ןופ ןקָאלב-סגנוניווװ יד ןיא ןעיצרעביא ןענָאק ךיז ןלָאז
 ןרָאװעג טלדנאווראפ ןָא טציא ןופ ןענעז ןקָאלב-סגנוניוװ ןוא ןּפָאש עלא

 -עיצעּפס א ןָא ןזָאלראפ טרָאטעג טשינ טָאה ןעמ עכלעוו ,סעמרַאזַאק ןיא

 יי .שינעביולרעד רעל

 טּפוטשעגרעטנוא ,עלעגעוו ןיימ טימ טעשטומעגּפָא ךיז .בָאה ךיא !
 עיינ רעזדנוא טכיירגרעד ךעלדנע ןבָאה רימ זיב ,דניק ןוא יורפ ןיימ ןופ

 טימ סעיצאמיטינעל יד ה"ד ,"ןרעמונ , יד ןזיוועג .סאג ענלימ ףיוא םייה
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 וו ָא ק ר ו ט  ס ַא נ ָא וי

 לזמ טימ ןוא ,ענלימ ןופ ּפָאש םוצ ןרעהעג רימ זא ,סעיפארגָאטַאפ יד

 | .רעיוט ןכרוד ןרָאװעג טזָאלעגניירא

 טעטש קידעכַאק א ןיא ןרָאװעג טלדנאווראפ זיא סאג ענלימ יד

 -ךֶאּפ ןופ ןעמָאנ ןפיוא ?ללעטָאה-ןטנארגימע ןקילָאמַא ןֹופ עדייבעג רעד ןיא

 זשמ ךרוד ןרָאװעג טריפעגנָא המחלמ רעד ראפ ןיא סָאװ ,יקסוועשיל

 ןשידיי רעגרעבמעל ןטנַאקַאכ םענופ ןוז א) ןאמטונ ר"ד ןוא ןאמגנרעב

 רעייז ראפ ןקיטכענרעביא ןנעלפ ןדיי רעטנזיוט ּווװ ,(ןאמטוג לדוי טסיטרַא

 םוקמ א ןענופעג טייצ ערעגנעל א ןבָאה סע ּוװ ןוא םיל רבעמ ןרָאטּפָא

 -סיוו סקַאמ רעסישזער רעגנוי רעד ןוא רעננאמ קחצי רעטכיד רעד טלקמ

 ,?רעלימ-ץנייה-לראק , ּפָאש םענופ סָארויב יד ןענופעג טציא ךיז ןבָאה ,דניק

 -ַאב ,עיצקעריד רעד ךרוד ןעמונראפ ןעוועג ןיוש ןענעז תוריד עלא |

 .ןּפָאש יד ןופ --- טגָאזעג רעקיטכיר רעדָא ,ּפָאש ןופ רעטעברא ןוא עטמַא

 ךיז טָאה סָאװ ,11 ענלימ ןופ גנוניווו-רעטראּפ א ןופ רעטסנעפ א ךרוד

 -יירש יד טקרעמַאב ןזדנוא טָאה ,לָאטיּפש ןשילעגנַאװע ןטימ טצינערגעג

 טָאה יז .טניווועג טרָאד ךָאנ סָאה יז .רעקעב-ןָאסרעיעמ ענילעצ ןירעב

 -ענ יז טָאה -- ,הריד עסיורג א טָאה יז תויה .ךיז וצ ןטעבעגניירא זדנוא

 יד ןעמונעגנָא רימ ןבָאה קנַאד טימ ,ריא ייב ןעניווו רימ ןענָאק -- טגָאז

 זדנוא טזייו יז .ּפֶא רעיירפ ןעמעטע רימ .גנודאלנייא עכעלטניירפטסַאנ

 -עגטעב ןיירא זדנוא טגנערב יז .סיוא ךיז ןקאּפ רימ .רעמיצ רעזדנוא ןָא

 ןמחנ וצ ןרעהעג (ןטעברעטנוא) ןטאנרעיּפ ענעכוּפ יד , ;טגָאז ןוא טנאוו

 .עקירעמא ןייק ןרָאפּפָא ןייז ראפ טזָאלעגרעביא ריא ייב ייז טָאה רע .ל?זיימ

 וצ טשינ ןיוש רימ ןרעהעג ןָא טציא ןופ זא ,סיורא ךיז טזייוו סע

 ךיוא ןלעוו רימ ּווװ ,"רעלימ-ץנייח-לראק , ןישאמ-טעברא רעד וצ רָאנ ,ךיז

 טלָאצ ןּפָאש יד ןיא טעברא ראפ טלענ ןייק ."גנונעלפראפ , יד ןעמוקאב

 ,ס:ס רעד ןלָאצנייא רעבָא ןזומ םיטאבעלאביּפָאש יד .ןדיי ןייק טשינ ןעמ

 | ."ּפָאק-סטעברא, ןדעי ראפ עמוס עסיוועג א

 .ועג ,ןאמלַאפ רוד טריפעגנָא טָאה סע רעכלעוו טימ ,ָארויב ןיא |

 :ָאילביב רעשיטסיאַאדוי רעד ןופ רעטלאווראפ ןֹוא ראטערקעס-ענַאנאניס

 ףיוא ןּפָאש יד ןופ ענייא ןופ ןרָאטקעריד יד זא ,ךיז ךיא סיוורעד ,קעט

 -אּפ ןגנוי םעד .יקסלעוואּפ רעדירב עטנאקאב ערעזדנוא ןענעז סאג ענלימ

 סָאװ ,ןַאמפלעה דוד ָאירַאסערּפמיא-רעטאעט רעד ןזיא םעדייא סיקסלעוו
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 ייב זא ,סיורא ךיז טזייו .רעטייל רעויטארטסינימדַא ּפָאש ןיא ךיוא זיא

 רימ .ןשטנעמ-רעטאעט ןוא ןרָאיטקא ?סיבא ךיוא ןטעברא ּפָאש ןיא ייז

 םהרבא ,דניקסיוו סקאמ ,רעדעפקָאטש אווע ןוא םהרבא טימ ָאד ךיז ןפערט
 ,טסילאבמיצ לראק ,יאול דוד ,רעקוצ אניגער ,שטיוװעיַאש חהניד - ,ץרוק

 -ארטסינימדא םעד ,רעקיצנַאד עלעקנעי ָאירַאסערּפמיא םעד ,לעקאפ ַארָאד

 עניגער ,ןָאק המלש ,(גרובזנינ .א) ןדלָאנרא ,ןאמדירפ וואלסישטעימ רָאט

 ,רעדניוו-גרעבליז עישזדאי ,שזאבראנ עלעפ ןוא השמ ,ביורטנייוו-ךילצרעה

 בייל ןופ יורפ יד ,יקסווארָאמ קראמ ןופ יורפ יד ,טראה שרעה ןופ יורפ יד

 רָאטקעריד-רעטאעט רעשילַאק םעד ,רעשיפ בקעי ןופ יורפ יד ,ןאמדירפ

 -טנגוי ןשידנוב םעד ,(ןיוועל רעלעג רעד :ןפורעג םיא טָאה ןעמ) ןיוועל
 .ַא"א לימדיינש םהרבא רעביירש ןוא רעוט

 .ּפָאש ןיא ךיז ייב ןייא ףכית זדנוא טנדרָא ןאמפלעה

 -ראסיוא עטריזינַאװלַאנ ןופ ּפָאש רעטייווצ א ךיז טניפעג ןבענרעד

 .וָאקבָארָאק ןַאי רעקיזומ ןטנאקאב ןכרוד טריפעגנָא ,ןעגנוטעב

 -רַא :ןפורעג ָאטעג ןיא ךיז טָאה סָאװ ,רעביאננעק ?לדנטרעג ןיא
 א עדייבעג רעקיטרָאד רעד ןיא ןרָאװעג טנדרָאעגננייא זיא ,ןטרָאנ-טסיט
 -עמ ןפראש ,ןלאטעמ ןצוּפ ֹוצ רעװלוּפ ןוא יירעפיילש-רענייטש ןופ ּפָאש
 -םלוקס םענופ טַאטשרַאװ רעד ןעוועג גירק ןראפ זיא טרָאד .המודכו סרעס
 ןעמ ּווװ ,ביורטנייוו וואלסידַאלוװ רעלָאמטסנוק ןוא אנעשטסָא םהרבא רָאט
 םעד םורא ץאלּפ ןפיוא עקַאט ןעמ טעז .תובצמ-טסנוק טעבראעגסיוא טָאה
 .רענײטש-רָאמרַאמ עטסרעייט יד ןופ תובצמ ןסאמ ּפָאש םענעפאשעג

 טאטשראוו - טסנוק רעד

 ןיא ביורטנייוו-אנעשטסָא ןופ

 ןיא ןרָאװעג טלדנאווראפ טציא

 --- ,גנומענרעטנוא עכעלצונ, א

 גנוטעבראסיוא ראפ ּפָאש א ןיא

 רעולוּפ-סגנוקינייר-לאטעמ ןופ

 ןפיילש וצ ףיוא רענייטש ןוא

 . . ..סרעסעמ

 אגעשזטסַא .א6 ןּפָאש עשידיי יד ראפ - ביורטנײט ..ט

321 



 װ ָא ק ר ו ט  ס ַא נ ָא ו

 יד יו גנאל יוזא .טלעטשעגוצ טשינ ףָאטשיור ןייק ןשטייד יד ןבָאה

 רעייז ןיא ,ןפָאטשיור ענענייא ןופ ןריצודָארּפ טנָאקעג ןבָאה ןּפָאש

 ךיז טָאה ּפָאש רעשידיי רעדעי .ןרָאװעג טרעגנעלראפ ?עטראקדסנבעל ,

 ןופ ּפָאש רעד .ןפָאטשור רעמ סָאװ ןפאש וצ טימאב רעבירעד

 ןיק םרּפ םעד ןיא ןבָאה םירבח ענייז ןוא ביורטנייוו - אנעשטסא

 סָאװ ,רענײטש-רָאמרַאמ עשינעילאטיא עטסרעייט יד .טאהעגנ טשינ לגנאמי

 טציא ןופ ןענעז ,תובצמ-טסנוק ראפ לאירעטַאמ סלא טנידעג רעירפ ןבָאה

 עשיחצור יד ראפ עיצקודָארּפ "עכעלצונ, א ןיא ןרָאװעג טלדנאווראפ ןָא

 -נוא םעד ,דלעה-פקלָאפ ןשירעלטיה ןופ ןליוו ןטיול ,ןבָאה סָאװ ,סרעסעמ

 -עמ ןופ טולבנעדוי סָאד , ןפלעה טפראדעג ,לעסעוו טסרָאה גנויטלעוורעט

 . . ."ןצירּפש רעסי

 םעד טגלָאװ עיצקודָארּפ רעכעלצונ טייהשטנעמ רעד ראפ ףָאטשיור ןייק

 רעד ןופ ףוס ןזיב טלעפראפ ןעוועג טשינ רעכיז ּפָאש-ביורטנייוו-אנעשטסא

 -נייא , ,ס.ס רעד ןופ לאפרעביא רעקידנשאררעביא רעד טשינ ןעוו ,המחלמ

 רעייז ןוא טעברא רעייז טרעטשעצ טָאה סָאװ ,"עדאגירב-טדראהנייר-ץאז

 -סידאלוו ןוא אנעשטסא םהרבא רעסיוא ,ןבָאה ּפָאש ןקיזָאד םעניא .ןבעל

 ףסוי ,ןייטשלעקניפ ,שטַאבמערט רעגנוי רעד טעבראעג ,ביורטנייוו וואל

 לארשי ,רעטכארט החמש ,שטיװָאניבַאר ,לאטנעזָאר ןאמָאר ,קאינווילשי

 .ןאמרעל רעריסַאק-טניאשזד רעד ןוא ןיוועל ,אניצ ,יקסנישטָאקיט

 עלא יד יװ טקנוּפ ,ּפָאש רעקיזָאד רעד טריטסיזקע טָאה גנאל טשינ

 .סאנ ענלימ רעד ןופ ןּפָאש עקירעביא

 "עג רענרעצליה רעניילק א ןיא ךיז טָאה .ּפָאש-רעלטסניק םעד ןבענ = |

 ןראנ טעבראעגסיוא טָאה סָאװ ,רעזייחקע ןופ ּפָאש רעד ןענופעג עדייב

 רעד ראפ ןופ ךָאנ קירבאפ ןייז ןעוועג זיא סָאד .ןעגנוטעבראסיוא-לָאװ ןוא

 יד ןופ ןגיוצעגסיורא סַאּפַאז-ףָאטשיור ןסיורג ןייז טָאה רע ךיוא .המחלמ

 וצ םורא יוזא ידכ ,ּפָאש ןייז גנאג ןלופ ןיא טזָאלעג ןוא ןשינעטלעהַאב

 עייר עצנאג א טעבראעג ןבָאה ּפָאש סרעזייהקע ןיא .טכער-סנבעל ןבָאה
 רעד .ףיא "טלעטשעגרעביא, ךיז ןבָאה סָאו ,רעוט עכעלטפאשלעזעג

 ןבָאה "רעטעברא-ירטסודניא-סגירק , עקיזָאד יד ןשיווצ .ירטסודניא-סגירק

 -ָאװש א ,("עסאק םידסח תולמג, רעד ןופ) ןאמרעה דניקסיז ןענופעג ךיז
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 ןעװעג סע זיא יווַא

 רָאטקָאד-ןָאצ רעד ,רעדורב סדניקסיז ,םולבלעגניר לאונמע ר"ד ןופ רעג

 .ערעדנא ןוא ץַאק ןקסע רעד ,עגארּפ ןופ ןאמרעה

 -עק ןסיורג ,ןפיט א ןיא ןענופענ ךיז טָאה ּפָאש-לאטעמ סיקסלעוואּפ

 -עז'ס ןכלעוו ייב ,שיט ןגנאל א ייב קידנציז טעבראעג טָאה יורפ ןיימ .רעל

 ינאלאג ןוא לַאטעמ טצוּפעג ןוא ,ןעיורפ זיולב טצעזעגסיוא ןעוועג ןענ

 .ךעלבקניצ ןדיינש וצ ןישאמ א ייב -- ךיא .ןעננוטעבראסיוא-עירעמ

 טערקדליש לאיחי טאקָאװדא רעד טעבראעג ךיוא טָאה ּפָאש ןקיזָאד םעניא

 ןּפָאש עלא רעביא רעטיײל-רַאטינַאס ןעוועג זיא רעכלעוו ,רעגניזכָאה ר"ד ןוא

 ,סאג ענלימ רעד ןופ

 -ןַאימשָא ייב ּפָאש ןיא טלעטשעגננָא ןעוועג זיא רעקעב ענילעצ תויה

 ןיא ןגָארטרעבירַא טזומעג ךיז יז טָאה ,18 עיּפילָאװאנ ףיוא יקסנישטשעל

 ןיא זדנוא וצ ןניוצעגנניירא ךיז ןבָאה סע .ּפָאש םענעי ןופ קָאלב-סגנוניווו

 -נעי ,דניק ןוא יורפ ןייז טימ טערקדליש .י טאקָאוװדא רעד גנוניווו דעד

 -ניילא רעשידיי רעד ןופ רעטעבראטימ רענעזעוועגנ רעד ןֹוא רעקיצנאד עלעק

 .דניק ןוא יורפ ןייז טימ ןײײטשטָאר .ס ףליה

 -עצ-ןוורענ ףיוא ןטילענ סנטצעל טָאה סָאװ ,ןאמ סרעקעב ענילעצ

 ןופ "רעמונ, א ןעמענ וצ טגָאזענּפָא שירָאנעטַאק ךיז טָאה ,גנולסיירט

 טלָאװעג טשינ ללכב ךיז ןוא טעבראעג טָאה יורפ ןייז ווו ,ּפָאש-ןַאימשִא

 -ָאק רעזדנוא ןיא רעמיצ רעדנוזאב א ןעמונראפ טָאה רע .טרָא ןופ ןריר

 -עג טשינ ,תורצ עסיורג טאהעג רימ ןבָאה םיא טימ .גנוניווו רעוויטקעל

 ,דרָאמטסבלעז ןיינאב קידנלעוו לייוו ,טכאנייב ןפָאלש םיא בילוצ טנַאק

 ערעזדנוא ןופ רענייא רעדעי .ןענארקדזאנ יד טיירדענפיוא רדסכ רע טָאה

 ןדיימוצסיוא ידכ ,ךאוו ןטלאה עייר רעד טיול טזומעג טָאה ןשטנעמ-בוטש

 רע .ןסולפנייאאב טנָאקעג טשינ םיא טָאה זדנוא ןופ רענייק .קילגמוא ןא

 ןבענ טשינ רע ליוװ ,ןעמוקמוא ןזומ ןדיי זא ,סנייז ייב ןטלאהעג ךיז טָאה

 .טנעה ערעייז ןופ ןבראטש ןוא עיצקאפסיטאפ יד ןשטייד יד

 ףניפ ןעוועג ךיוא ןענעז ,11 ענלימ ,טניווועג ןבָאה רימ וו ,זיוה ןיא

 -ענסיוא ןעמ טָאה (טוהרעגניפ ןופ טריפעגנָא) ייז ןופ םענייא ןיא .ןּפָאש

 םענופ טריפעגנָא ,ןרעדנא ןיא ;ןענאלּפָארעא ראפ ןלייט-םוינימולא טעברא

 ;ןעמאק ןוא עירעטנאלאג -- יקצינלאק רעוט ןכעלטפאשלעזעג ןטנאקאב

 -עסיננזייא ןא -- ןטרעפ ןיא ;ןכאז-לאטעמ -- גרעבדלָאנ ןֹופ ןטירד ןיא
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 .עירעטנאלאג --- שַאירַאכַאז ןופ ,ןטפניפ ןיא ;ָאטעג ןיא עקיצנייא יד --- ייר

 -דנעצ יד טנידאב טָאה סָאוװ ,ךיק יד ןעווענ ךיוא זיא ףיוה ןקיבלעז םעניא

 ךָאנ ןענעז סע .סאנ ענלימ רעד ףיוא רעלימ-ץנייה-לראק ןופ ןּפָאש רעקיל

 קירבאפ-ןצַארטַאמ א ,עטאוװ-לייה ןוא סערדלָאק-עטאוו ןופ ןּפָאש ןעוועג

 -- ןאמכייר ןופ ףיוה םעניא ,ןאמנופ ןופ קירבאפ-לאטעמ עסיורג א ןוא

 | .9 ענלימ

 טכער-סנבעל ןייק טאהעג טשינ טייצ רענעי וצ ןיוש ןבָאה רעדניק

 ןטכירעגמוא ןַא ןופ ?אפ ןיא ןטלאהאבסיוא טזומעג ייז טָאה ןעמ ןוא

 ןוא קנעש יד רעטנוא ןטלאהאבסיוא ייז ןעמ טָאה .ןשטייד יד ןופ טיזיוו

 ןדייש טלָאװעג טשינ ךיז ןבָאה סָאװ ,ןרעטלע יד .ןשיוק ענעיורטש ןיא

 ,ןעמוקענמייהא זיא'מ ןעוו ,ןלַאפ ןעוועג ןענעז'ס לייוו) דניק רעייז טימ

 יד ןבָאה סע בוא ,דניק ןטימ שיוק םעד ןפָארטעג טשינ ןיוש ןעמ טָאה
 -ראפ יד ןגיוצעגסיורא ייז ןבָאה ,"ךעלּפעק , טלעפראפ "סרעּפאכ , עשידיי

 סע ןוא ּפָאש ןיא ךיז טימ ןעמונעגטימ סע ייז ןבָאה ,(רעדניק עטקעטש

 -עזדנוא ןבָאה רימ .וו"ַאא קנעב יד רעטנוא ,ןשיט יד רעטנוא טקעטשראפ

 טימ יז ןעגנַאהראפ ,טנאוו רעד ןבענ ?טסעק א ףיוא טצעזענקעוא דניק

 ןעמעטע ןוא טרָא ןופ ךיז ןריר טשינ ,קיאור ןציז יז ןסייהעג ןוא ןעלטנאמ

 ןגנאל םייב ןסעזעג ןענעז סָאװ ,ןעיורפ יד ,לטנַאמ ןופ לכעל-ּכָאנק ןכרוד

 טצעזעגסיוא ךיז ,טנאוו םוצ רעטנענ טלעטשעגקעווא שיט םעד ןבָאה ,שיט

 -ראפ םורא יוזא ןֹוא םישובלמ עקידנעגנעה יד ֹוצ ןקור ןטימ קנעב יד ףיוא

 ןקיבלעז ןפיוא ןסעזעג זיא יורפ ןיימ .רעדניק ענעטלאהאבסיוא יד טלעטש

 -כעט רעזדנוא טקעטשראפ ןעוועג זיא ,טנאוו םייב ,ריא רעטניה ּוװ ,טרָא

 .סעציילּפ עריא טימ טלעטשראפ יז ןוא עלעקטירַאנרַאמ לרעט

 ןעמ זיא ,"עיצקא , יד טרעהעגפיוא טָאה סאנ ןיא ןעוו ,וצ טכאנראפ
 ןעמ טָאה טכאנייב .םייהא רעדניק יד ןעמונענטימ ןוא ּפָאש ןופ סיורא
 זיב זא ,רעכיז ןייז טנַאקעג טָאה ןעמ םגה ,ןפָאלש טנָאקעג טשינ יוװ ייס

 .ראפעגנ םוש ןייק טשינ טָארד גָאטראפ

 .עטכעלש א רעייז ןעוועג זיא ךיקיּפָאש רעד ןופ ?גנוגעלפראפ , יד
 ןעמענ טנָאקעג טשינ טָאה ןעמ עכלעוו ,ּפוז רעלעט א -- גָאט א לָאמ ייווצ
 ,טניווועגוצ םעד ֹוצ רעבָא ךיז ןעמ טָאה טייצ רעד טימ .ןיירא ליומ ןיא
 טָאה ןעמ ןא ,טרעגנוהעגסיוא יוזא ןרָאװעג --- טגָאזעג רעקיטכיר רעדָא

2324 



 -עג ןעמ טָאה טייצ וצ טייצ ןופ .רעלעט יד טקעלעג ּפוז יד ןסעפיוא ןכָאנ

 .טיורב לקיטש ןיילק א -- ןלאפ ענעטלעז ןיא ןוא עשַאק ?סיבא ןנירק

 ךיז טָאה סָאװ ,ךאוו עקידנעטש ַא טאהעג רימ ןבָאה רעיוט םייב

 ןעוועג זיא זדנוא ייב רעיוט-סגנאגניײא-טּפיוה רעד .ןטיבעג העש יירד עדעי
 רעױט-טּפיוה רעד ןעוועג זיא ןזדנוא רעביאננעק) סאגנ עקצילעמרַאק ןופ

 רימ ןבָאה ,דזאיעשּפ ףיוא סיורא זיא סָאװ ,רעיוט םעד .(ּפָאש סצלוש ןופ

 ןטלאהעג ןבָאה רימ סעכלעוו ,לריט ןיילק א רָאנ טזָאלעגרעביא ,טקאהראפ

 סָאװ ,שטנעמ א טלעטשענקעווא טרָאד רימ ןבָאה ךָאד רעבָא ,ןפָאלשראפ

 -אנ ףיוא סיורא ןעייג סָאװ ,ןרעיוט-ננאגנכרוד עלא .ךאוו ןטלאהעג טָאה

 רעזדנוא ןופ ננאגסיוא ןייא טזָאלעג רָאנ ,טקאהראפ רימ ןבָאה ,עיּפילָאװ

 רימ ןבָאה ּפָאש ןדעי ןופ גנאגניירא ןראפ .סאנ עיּפילָאװַאנ ףיוא ּפָאש

 ודנוא ןעמ ןלָאז ,ןעמוק ןלעוו "ייז , ןעוו לאפ ןיא ידכ ,הרימש א טאהעג

 -יורג ןייא ןעוועג זדנוא ייב ןענעז ןּפָאש יד לייוו ,ןרימרַאלַא ןענָאק ףכית

 ,טיילכאפ ייווצ סנטסכעה רעדָא ןייא ןעוועג זיא ּפָאש ןדעי ןיא .ףָאלב רעס

 -לעזא ה"ד ,"רעטעבראדעּפיל , ענעפורעג יוזא ןעוועג ןענעז עקירעביא יד

 ןבָאה טיילכאפ יד .טעברא רעד ןופ טאהעג טשינ גנונא ןייק ןבָאה סָאװ ,עכ

 לאפ ןיא ןוט וצ סָאװ קינייוו ליפ ןזיוועג ,ןאמכאפ טשינ ,זדנוא ןֹופ ןדעי

 יד ןיירא ןניוא יד ןיא ןפראוו טשינ ךיז לָאז סע ,ןעמוק ןלעוו "?ייז , ןעוו

 ,ערעפא עצנאנ

 ,ןרָאטַאפ עקיזיר ןעוועג ןענעז ,לשמל ,ּפָאש-לאטעמ רעזדנוא ןיא

 טָאה'מ זא ,למוט ַאזַא ןרָאװעג זיא ,גנאנ ןיא טזָאלעג ייז טָאה'מ ןעוו סָאװ

 -םייווש יד ןופ ןפייפ סָאד ןעמוקעגוצ ךָאנ זיא וצרעד .ןרעוו ביוט טנַאקעג

 ףיוא ,סרעמַאה-ןזיר יד טימ ןּפַאלק סָאד ןוא ךעלב יד ןנעז סָאד ,ןענישַאמ

 טָאה'מ ןוא גנאג ןיא ןרָאװענ טזָאלעג ץלא סָאד זיא ?אנניס םענעבענעג א

 זיוה-םיענושמ א .םונהינ א ןיא ךיז טניפענ ןעמ זא ,קורדנייא םעד טאהעג

 רעזדנוא טימ ךיילנראפ ןיא זיא עקנארק-עירופ עטסכעלרעפעג יד טימ

 - -ַאס-סגנולאהרעד א ןעוועג ,גנאג ןיא ןרָאוװעג טזָאלעג זיא רע ןעוו ,ּפָאש

 ,ךעלדמעה-סטעברא ןיא ןוטעגנָא ןעוועג ןענעז ,רענעמ ,רימ .םוירָאטַאנ

 -שַאק רעדָא ,ןעלטיה טימ ,רעכוטראפ-טעברא עָאלב ,לברא יד טעשטַאקרַאפ

 עננאל ןיא -- ןעיורפ יד ;ביוטש ןכעלקערש םעד בילוצ ,ּפעק יד ףיוא ןטעק

 -עג ןענעז ןעיורפ יד ןשיווצ .ּפעק יד ףיוא ךעלכיט טימ ,רעכוטראפ עָאלב
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 וו ָא ק ר ו ט  ק ַא נָא י

 ןעמ עכלעוו ,ךעלדיימ עקירעי 13-12 ה"ד ,רעדניק ערעטלע יד ךיוא ןעוו

 "ןקאב סעמַאמ ערעייז ןופ ןבָאה ייז .ענעסקאוורעד ראפ "טכאמעג , טָאה

 ייז טָאה ןעמ ןוא ןלאפעג ךעבענ ןענעז ייז עכלעוו רעביא ,רעדיילק עננאל ןעמ

 ךיוא .ןעזסיוא ןרעטלע ןַא ןבעגוצ ייז לָאז סע זא ,יוזא רָאה יד טמעקראפ

 ידכ ,רָאה ערעייז טבראפעג ךיז ןבָאה ,רענעמ ןוא ןעיורפ ,ןשטנעמ ערעטלע

 וצ ןעוועג רעווש טלָאמעד ןיוש זיא'ס יװ יוזא .רעגנוי רעדיוו ןעזוצסיוא

 ןוא ןעלטימ יילרעלכ טצונאב ןעמ טָאה ,רָאה יד וצ ברַאפ עטונ ןעמוקאב

 א -- רָאה טאהעג ןבָאה "עטבראפעג ,, יד זא ,וצרעד טכארבעג טָאה סָאד

 טָאה ןדָאטעמ עכלעזא טימ .ןרילָאק-לעג-טיור-ןירג ענעדישראפ ןופ שימענ

 ...ןשטייד יד ןרַאנוצּפָא טפָאהענ ןעמ

 .טימ טרעכיזראפ ןיוש זיא ןעמ זא ,ןעניימ וצ תועט ַא ןעוועג זיא'ס

 ןעלּפמעטש ערעדנא ןבָאה טזומעגנ ןעמ טָאה געט רָאֹּכ עדעי ."טכער-סנבעל ,

 -יגעל א ןבָאה ֹוצ ןעוװעג נונעג ןיא בייהנא ןופ .סעיצאמיטינעל יד ףיוא

 .טרירטסיגער ןעוועג זיא סָאװ ,ּפָאש א ןופ עיפארגָאטָאפ א טימ עיצאמיט

 רעטעברא עלא ןא ,לעפאב א סיורא זיא .ןשטייד יד ןופ טנעקרענא ןוא

 -גדיי םייב טמא-סטעברא רעד סיורא טיג סָאװ ,ןטראק-סטעברא ןבָאה ןזומ

 -פיונוצ ןעמ טָאה .(טסניד-רעדנָאז) .ד.ס ןופ לּפמעטש א טימ ןעזראפ ,טאר

 ןיא קעוװוא ייז טימ זיא ןעמ ןוא סעיצאמיטינעל ערעזדנוא עלא ןעמונעג

 ןיא ,טייז רעשירא רעד ףיוא ןיוש ןענופעג ךיז טָאה סָאװ ,טמא-סטעברא

 גָאר ,אנשעל ףיוא "םוינעלַאק  םויזאנמיג ןשילױּפ םענופ עדייבעג רעד

 א ךרוד ָאטעג ןטימ טקינייאראפ ןעווענ זיא עדייבעגנ עקיזָאד יד .סאגנזייא

 ןיא ןטראק יד ןעלּפמעטשּפָא ןקיש טזומעג אזלא טָאה ּפָאש רעדעי .קירב

 ןיא ןשטייד "ןלאפעגניירא  ?ייוורעד ןענעז טייצ רעד ןיא ,טמא-סטעברא

 זא ,גנורעפטנעראפ םוש ןייק .ןטראק-סטעברא יד טרעדָאפעג ןוא ןּפָאש יד

 טשינ טָאה ,ןטראק יד ןעלּפמעטשּפָא טמא-סטעברא ןיא ןעננאגעג זיא ןעמ

 עלא ןוא םענייא זיב ןרָאװעג טקיניירעגסױא ןענעז ןּפָאש יד .ןפלָאהעג !

 ןעמוקעגקירוצ ןענעז םיחילש יד ןעוו .ץאלּפנאלשמוא ןפיוא קעווא ןענעז

 טשינ םענייק ןיוש ןעמ טָאה .ןיירא ּפָאש ןיא ןטראק עטלּפמעטשענ יד טימ

 רעביא טרעגלאוועגמורא ךיז ןבָאה ןטראק עכלעזא רעטנזיוט .ןפָארטעג

 ,קעווצ ןייק טאהענ טשינ יוװ ייס טָאה ערעדנא ךרוד ייז ןצונסיוא .ןסאנ יד
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 ןעװעג סע זיא יוזַא

 ייז ןומ'מ זא ,גנונעדרָאראפ עיינ א סיורא זיא םורא גָאט א ןיא ?ייוו

 י ,ס.ס ךרוד ןעלּפמעטש

 ןוא עיצאוטיס יד טצונעגסיוא ןּפָאש יד ןֹופ םיטַאבעלאב יד ןבָאה

 -נזיוט ערעווש יד ןיא ןלָאצ ךיז ןסייהעג ןוא ןשטנעמ עשירפ ןעמונעגוצ

 -ענוצ רָאנ ןענעז "עיצקא , רעד ןופ ןטייצ עטשרע יד ןיא זא ,רָאלק .רעט

 -עלאב עשטייד ערעייז סָאװ ,ןּפָאש עניילק יד ןופ ןשטנעמ ןרָאװעג ןעמונ

 .ס.ס ןֹופ החּפשמ רעד ןיא דצ ןסיורג אזא טאהענ טשינ ןבָאה םיטאב

 ןענעז ייווצ יד) ץלוש ןוא סנעבעט .צ רעטלאוו יװ ,ןּפָאש עכלעזא

 גרָאענ ,רעוארב ךיוא יוװ ,(ָאטעג ןיא עטסערג ןוא עטסקיטכעמ יד ןעוועג

 יד ֹוצ טרעהעג ךיוא בייהנא ןופ) רעלימדץנייה-לרַאק ,"טנומניז , ,ץלוש

 -ַאסנַארט ,ַאיװַא ,ָאקַאסקָא ,וָאניעש ,גניליש ,ןַאמלַאה ,(עטסטנענימָארּפ

 -טסָא) ".וו.ב.ָא , ,סונ ,"עג-ַאה-.א,-ןאמרעמיצ ,גנירעד ,ךירער טרוק ,ַאיוװ

 -רעכאמ-ןטשרעב ,יקסנישטשעל-ןַאימשִא ,ןאמפָאה ,(עקרעוו-דואב עשטיוד

 .ןרָאװעג טרירעג טשינ ןענעז ,(ָאטעג ןיא עטסערג יד ןופ רענייא) ּפָאש

 ןייא ןיא ןרָאװעג טלדנאווראפ ןיוש זיא אטענ סָאד ןעוו ,ןבָאה ןשטייד יד

 -סיבוצ ןרידיווקיל וצ ןביוהעגנָא ,ןּפָאש ןופ רענאל-עיצארטנעצנָאק ןסיורגנ

 יד ףיוא עייר יד ןעמוקעגנ זיא טשרע ךָאנרעד ,ךעלעּפָאש עניילק יד ךעל

 .ןּפָאש עטסערג ןוא עפיורג

 ה"ד ,"עדליוו, יד ןופ רעירפ ןביוהעגנָא ךיז טָאה עיצאדיווקיל יד

 טשינ ,ןּפָאש יד ןיא טשינ טקיטפעשאב ןעוועג טשינ ןענעז סָאװ ,עכלעזא

 םייב עלעטש-ואב רעדָא ,עיצאזיװָארּפא רעד ןיא טשינ ,טארנדיי ןיא

 ןרידיווקיל ןכָאנ ."ל?ט15, .ווענ רעדָא ,ייצילָאּפ רעד ןיא רעדָא ,טארנדיי

 ,הסיפת ןוא רעלעטיּפש ,רעדניק יד ,ךיז טייטשראפ ,ךיוא יוװ ,?עדליוו , יד

 ןיא ןוא טארנדיי ןיא "גנונעדרַא  ןכאמ ןעמונענ ןשטייד יד ךיז ןבָאה

 רדסכ ןוא "סעיצקעלעס , ןריפכרוד ה"ד ,סעיצוטיטסניא עקירעביא יד

 ,לאנַָאסרעּפ םעד "ןרענעלקראפ,

 רעקיטשרודטולב רעד ןעוועג זיא סעיצקא עלא יד ןופ ?ץעּפס , רעד

 -עטלעהראפ יד טנעקעג טוג טָאה רעכלעוו ,טדנַארב רעריפמרוטשרעטנוא

 רעטייווצ רעד .רעריפנָא ענייז עלא ןוא סעיצוטיטסניא עקיזָאד יד ןיא ןשינ

 -טולב רערענעלק ןייק טשינ ןעװעג זיא סעיצקא יד תעב "רָאטַאלונער,

 | 0 .עקטדנאה -- םיא ןופ טנוה
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 -נָא ןעגנולײטּפָא-"טדראהנייר-ץאזנייא , יד ןופ שארב טָאה טדנַארב
 טָאה .סעיצוטיטסניא יד ןיא ?סעיצקעלעס , יד טימ ךעלנעזרעּפ טריפעג
 רעטייפ םעד ןעמענוצ עיצקעלעס א תעב טלָאװעג ןאמ-.ס.ס ןַא טלמונא
 ןפָאלענוצ םיא וצ ךיילג ןיא ,רענּפעג םהרבא ,טמא-עיצאזיוָארּפא ןופ
 -עגנָא ןוא ,"ןבאה ךָאנ ןַאמ סומ ןַאמ ןעטלא ןעד , :טגָאזעג ןוא טדנארב
 פחר רתסא) רעמורק ַאקסווָאקסיל אנינ רענייש ,רעגנוי רעד ףױא ןזיוו

 -צעל זיא סָאװ ,(רעטכָאט ןרעדורב סַאקסנימאק
 -עיצאזיױִארַּכא ןיא ןיטנערעפער ןעוועג סנט
 ןעמ ןוא -- ?ןעמהענ ןַאמ ןַאק עזיד , -- ,טמא
 ...ןעמונעג עקאט יז טָאה

 יד תעב םעטסיס ןייק ןופ ןעמ טָאה ללכב

 ןשטייד יד .ןדער טנָאקענ טשינ סעיצקעלעס,

 -סטעברא ןייק טימ טנכערעג טשינ ךיז ןכָאה

 עננוי ןייק טימ ,טיילכאפ ןייק טימ ,עקיאעפ

 יד טרידיצעד רעכינ טָאה ָאד .עקראטש ןוא

 ןוט וצ ךאמ א ידכ ,"טונימ עטוג , יד ,גנומיטש

 .סםטכער ףיוא רעדָא סקניל ףיוא רענניפ ןטימ
 ךיז ןבָאה ייז ןכלעוו ןָא ,םעטסיס ןייא

 ,ןרעטשעצ .טאהעג אי ייז ןבָאה ,ןטלאהעג יירטעג רעמורקי"יקסװטָאטסיל .ג

 -ןעדוי , סָאד ןטָארסיױא ןוא ןסיירעצ ,ןּפאלקעצ
 -.סיס רעטסערג רעד טימ ןוא טנעװקעסנַאק ייז ןבָאה סָאד ןוא ,"לדניזעג

 שינַאנרַא טָאה ,לשמל ,טדנַארב טפידַאס רעד .טריפעגכרוד טיײקשיטַאמעט
 -עס , ענייז תעב ןוא ןעיורפ ענייש ,עגנוי ןייק ןגָארטראפ טנַאקעג טשינ
 עטסקיאעפ טעברא ,עטסנעש ,עטסגניי יד קעווא עקַאט ןענעז "סעיצקעל
 : .ןעיורפ

 -וצ ןרענּפעג םהרבא טָאה ןעמ תעשב ,"עיצקא , רערעדנא ןַא תעב
 ,טסּוװרעד .םעד ןגעוו ךיז טָאה טדנַארב ןוא ץאלּפנאלשמוא ןפיוא ןעמונעג
 ."ןעדוי ןעטלַא , םעד ןזָאלוצסיורא ןליופאב ןוא ןרָאפעגניהא ףכית רע זיא
 ַא ןָא ,ןסישרעד וצ ץאלּפנאלשמוא ןפיוא טרעטשעג טשינ םיא טָאה סָאד
 .רענעמ עטנוזעג ,עטיובעג-טסעפ ןוא ןעיורפ ענייש ,עננוי ,סָאװרַאפ

 עצנאג סָאד טריפעגסיורא 1942 טסוניוא ןט10 םעד טָאה ןעמ ןעוו
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 יד ןופ רענייא ןעוועג ךיוא טדנַארב זיא ,ץאלּפנאלשמוא םוצ ָאטעג עניילק

 .םינתוחמ טּפיוה

 ןופ עיסעצָארּפ עליטש יד טכַאמעג טָאה קורדנייא ןכעלרעדיוש א

 ָאטעג םעניילק ןופ ןגיוצעג ךיז ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ רעטנזיוט ,רעטנזיוט

 טָאה ---,ןיילא ךיז ךָאנ היוול א---.-חיוול עקיזיר א יוװ .ץאלּפנאלשמוא םוצ

 "יו ןיוש -- ןוא ןעיורפ רענעמ ,ןדיי ןופ גוצ רעקיזיר רעד ןגיוצעג ךיז

 :רעמינּפ עטנאקאב עז ןוא רעטסנעפ םייב ייטש ךיא .רעדניק -- רעקינ

 "ניק ענייז ןופ שארב קַאשטרָאק שונַאי ,ןַאבַאלַאב ריאמ ר"ד רָאסעּפָארּפ

 ר"ד ןופ יורפ ,שטָאקסדָאּפ .וודא ,?עגָאפליּפש-םיובנעטכיל ר"ד ,ךעלרעד

 -על רעצנאג א -- ךָאנ ןוא ךָאנ ןוא רעלעה-עדוארב ר"ד ,שטיוועקשומש

 רעבָא ייז טָאה ץאלּפנאלשמוא רעד .ןדיי ןוא ןשטנעמ עלופטסנידראפ ןָאיג

 ףיוא ןשטנעמ ליפ יוזא ראפ ץאלּפ ןייק ןעוועג טשינ .ןעמונענפיוא טשינ

 ןיא ,טנייה טשינ ביוא .טקיטעּפשראפ ןייז טשינרָאנ טעוו'ס .לָאמנייא

 .יוו ייס ייז ןלעוו ןעמוק .ןנרָאמ

 --- רעוו ,ןגרָאמ --- רע ,טנייה רעוו : ןעמוקעג עקאט ןענעז ייז ןוא

 -ניק עראברעדנּווו יד ןעוועגנ ןענעז ענעמוקעג יד ןשיווצ ןוא .ןנרַאמרעביא

 ,ןעננאנעג ןענעז ייז .(16 עננעיש) זיוח-םימותי סקַאשטרָאק שונַאי ןופ רעד

 ,עקיבלעז יד ןיא ,ךעלעדיילק עקידבוט-םוי ערעייז ןיא ,רעדניק עקיטכיל יד

 ףיוא עטלארטשעצ ,עכעליירפ ןעזעג קירוצ גנאל טשינ ייז בָאה'כ סָאװ

 ,בוט-םוי רעייז ןעוועג זןיא טלָאמעד ,"אנימעפ , רעטאעט ןֹופ עניב רעד

 ...קלָאפ רעזדנוא ןופ טפנוקוצ יד -- ,"דניק םענופ שדוח , ןופ בוט-םוי רעד

 קידנטלאה ךעלרעדניק עטצוּפענסיוא-קידבוט-םוי עקיבלעז יד ןעייג טנייה

 'מוא ןכרוד טריפ סָאװ ,געוו ןטנאקאבמוא ןַא וצ ךעלעטנעה יד ראפ ךיז

 טכארט עלעּפעק שידניק ןייא טשינ -- ?נעוװו רעד טריפ ןיהנוו .ץאלּפנאלש

 "וז סטכעלש ןייק וצ זא ,טנייצרעביא זיא רעבָא ,םעד ןגנעוװו יאדווא טציא

 שונאי ר"ד ,רעטָאפ רעייז ןוא רערעל רעייז ןעד ןָאק םורָאװ ,טשינ רעכ

 ןקַאשטרָאק שונאי םנה ,ןוא ?געו ןטכעלש א ףיוא ןריפ ייז ,קַאשטרָאק

 טָאה ,ץאלּפ-גאלשמוא ןופ ןעיצסיורא טלָאװעג טדנַארב ןילת רעד טָאה

 ײעדניק עטבילעג םעלא רעביא ענייז טימ ךיז ןדיישעצ טלָאװעג טשינ רע

 ןרָאפענּפָא ייז טימ ןעמאזוצ ןוא ןָאנאוו ןיא ןיירא ייז טימ ןעמאזוצ זיא ןוא

 ...עקנילבערט ןייק
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 בָאה ,סאג ענלימ ףיוא ןעמוקנָא ןיימ ךָאנ םורא געט רָאּפ א ןיא

 דרַארעג טניירפ רעשיליוּפ ןיימ טכוזאב ךימ טָאה'פ .טסאנ א טאהעג ךיא

 ןעמוקניירא ןענָאק וצ ןייש-שדוח א ןעמוקאבסיורא טָאה רע .יקסיעדַאג
 יד ,טניירפ עקיטרָאד ענייז טימ ןעז ןענָאק ֹוצ ךיז ייברעד ןוא ָאטעג ןיא

 -אמ םעד) םייהטרעוו ענעלעה ןירעגניז יד ,קראמיונ ןאילוי ןופ עילימאפ

 ,ןעז ןעמוקעג ןיא רע .זדנוא טימ ןוא (ןירעגעווש סרענוארב קעציוו רע

 -ראפ ךיז לָאז רע ,ןטעבעג םיא בָאה ךיא .טנדרָאעגנייא ךיז ןבָאה רימ יוי

 ןעמ טעװ ַאטענ ןיא זא ,ארומ בָאה'כ לייוו ,דניק ןיימ טימ ןריסערעטניא

 טימ ןדער לָאז רע ,ןטעבעג םיא בָאה ךיא ,ןעװעטארוצּפָא יז ןזייוואב טשינ

 -ענרעטנוא בָאה ךיא .זדנוא ןנעו ןטסיטרא עשיליוּפ עוויסערגָארּפ יד

 רעזדנוא ןעוועטארוצּפָא ; השקב ןייא רָאנ ייז וצ בָאה ךיא זא ,ןכָארטש

 טימ ןקידנעטשראפ ךיוא ךיז טעוװ רע זא ,טגָאזעגוצ רימ טָאה רע .דניק

 ןיא ןעוועג זיא רע רעכלעוו טימ ,גנוגעוואב-דנורגרעטנוא רעשיליוּפ רעד

 ,טקאטנָאק

 םיא בָאה'כ סָאװ ,לָאמ עטצעל ןוא עטשרע סָאד ןעוועג זיא סָאד

 .ןזיוועג טשינ ךיז רע טָאה רעמ .,ּפָאש ןיא זדנוא ייב ןעזעג

 ןרָאװעגנ טרימראלא ּפָאש ןיא רימ ןענעז 1942 טסוגיוא ןט14 םעד

 גנאנ ןיא טזָאלעג ףכית ןבָאה רימ .ןעיינ "ייז , זא ,"ךאוו, רעזדנוא ךרוד

 ,ןגעז יד ,ןענישַאמ יד ,ןרָאטָאמ עקיזיר יד ??גייצעג-רעּפאלק , עצנאג סָאר

 -רא , רעד וצ טרָא ןייז ףיוא רעדעי טלעטשענקעווא ךיז ןוא סרעמַאה יד

 -עּפסקע , רעקיטולב רעד ףיוא טראוועג ןוא רעדניק יד טקעטשראפ ,"טעב

 ףייפ רעכעלרעמָאי רעד ,ןרָאטָאמ יד ןופ שיורענ רערעווש רעד ."עיציד

 יד ןופ ןעשטשיווש סָאד ,סרעמַאה יד ןופ ןּפַאלק סָאד ,ןענישאמ יד ןופ

 דעצרעה יד ןופ ןּפַאלק ןטימ טשימענפיונוצ ךיז טָאה ץלא סָאד -- ןגעז

 ךיוא אמתפמ ןבָאה ךעלעצרעה סנעמעוו ,רעדניק ערעזדנוא ראפ גרָאז ןיא

 -ענ גנאל טשינ .ןרעטלע ערעייז ראפ גנרָאז ןיא טּפַאלקעג רעקינייו טשינ

 רענעסערפעגנַא ןַא ןעמוקענניירא ןענעז ּפָאש ןיא זדנוא ֹוצ ןוא טרעיוד

 ,רעניַארקוא ריפ ןוא סרעריפראשרעטנוא ייווצ טימ רעריפרַאשרעבָא-.ס.ס

 ןעוועג טציא ןענעז ןעקנאדעג עניימ םנה .ןסיש םוצ טיירג ןסקיב יד טימ

 ,טעברא ןיימ שינַאכעמ קידנעוט ,ךָאד ךיא בָאה ,דניק ןוא יורפ ןיימ ייב

 קורדנייא ןיימ ."טסעג, ענעטעבענמוא יד טריוורעפבָא קילב-ןטייז א טימ
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 רעזדנוא ןיא למוט ןסיורג ןופ ןרָאװעג טשוחעצ יוװ ןענעז ייז זא ,ןעוועג זיא

 יקסלעוואּפ ּפָאש םענופ רעריפנָא יד ןעמוקענוצ ייז וצ ןענעז דלאב ,ּפָאש

 רעד .ייז ףיוא ןוטענ קוק א דשח טימ ןבָאה ןשטייד יד ,.ןאמפלעה דוד ןוא

 רָאנ ,ךיא רָאנ טשינ .ענארפ א סעּפע טלעטשענ ייז טָאה רעריפראשרעבָא

 ןעמ סָאװ ןוא ןדער ייז סָאװ ,טרעהענ טשינ ךיוא אמתסמ ןבָאה ןיילא ייֵז

 ,זיא ,טנאה ןיא טורציּפש רעד טימ ,רעריפראשרעבָא רעד .ייז וצ טדער

 ןיא ּפָאש ןצנאג םעד ןעננאגנעגכרוד ,למוט ןופ ךיז וצ לסיב ַא קידנעמוק

 ,ןיירא ןגיוא יד ןיא ךיילנ קידנקוק ,זדנוא ןֹופ ןדעי ייב טלעטשענּפָא ךיז

 ,טעברא ןיימ ןוטענ קיסיילפ ךיא בָאה ,ןעננאנענוצ רימ וצ זיא רע ןעוו

 ןפיוא ןּפאכ טשינ ךיז טעוװ רע יצ ,טכארטענ ךיז ןוא ךעלב יד ןטינשענ

 ...ךיא יו ןאמכאפ אזא טקנוּפ ןעוועג זיא רע זא ,םינּפא ,ףָאלב ןקיזָאד

 -ניה ,יורפ ןיימ וצ ןעמוקענוצ זיא רע ןעוו ,ךרוד רימ זיא רעטיצ א

 רעבָא .דניק קיצנייא רעזדנוא טקעטשראפ ןעוועג זןיא סע רעכלעוו רעט

 -אב ןיא רעלעק ןסיורג ןופ סיורא ןענעז ייז .םולשב ךרוד זיא סָאד ךיוא

 ,טמעטעענּפָא רעטכייל ןבָאה רימ .ןאמפלעה ןוא יקסלעוואּפ ןופ גנוטיילג

 ןוא יקסלעוואּפ ןיירא קירוצ זדנוא וצ ןעמוק רעמינּפ עטלארטשעצ טימ

 .ןאמפלעה

 א ןרעהרעד רימ יו ,טונימ ייווצ ןייק ךרוד טשינ רעבָא ןענעז'ס

 ,-עניארקוא ןוא ןשטייד יד ןבָאה סָאד .ןעיורפ ןופ ןעיירשעג ןוא יירעסיש

 -עק ןֹופ ךעלּפערט יד ףיוא ןפָארטעגנָא ,ּפָאש רעזדנוא ןיוש קידנזָאלראפ

 טניווװעג ןבָאה ייז .ןעמוקעגננעקטנא ייז ןענעז סָאװ ,ןעיורפ ייווצ רעל

 טָאה ייווצ יד ןופ ענייא ,ןעוועגנ זיא ּפָאש רעזדנוא ּווװ ,זיוה ןקיבלעז םעניא

 -נא יד ;ןטנעמוקַאד עקיטיונ עלא טאהעג טָאה ןוא זדנוא ייב טעבראעג

 ןייק ןוא רעמונ ןייק טאהענ טשינ טָאה ,רעטסעוװש ערעגניי ריא ,ערעד

 ןופ טסּנװעג טשינ ייז ןבָאה ,בוטש ןיא ךיז ייב קידנעייז .עיצאמיטינעל

 .,רעלעק ןיא ּפָארא קיאור ךיז ןענעז ןוא ּפָאש ןיא רָאפ טמוק סע סָאװ ,םעד

 .ןשטייד עקידנעיינסיורא יד ףיוא ןסיוטשעגנָא ךיז ייז ןבָאה ּפערט יד ףיוא

 ךיז ייז ןבָאה ,ּפָאש םעד בלאהרעסיוא ןעוט ייז סָאו ,ענארפ רעד ףיוא

 -קעווא ןליוק ייוצ טימ טָאה רעריפראשרעבָא רעד .ןרעפטנעראפ ןעמונעג

 א טימ זיא ,סָאד קידנעעזרעד ערעגניי יד ;טרָא ןפיוא ערעטלע יד טניילעג

 ךיז טכוזעג ןוא ןיירא ּפָאש ןיא זדנוא וצ ןעננורּפשענּפָארא יירשעג דליוו
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 וװ ַא ק ר ו ט ס ַא נ א יו

 יד ןסעזעג ןענעז סע ןכלעוו ייב ,שיט םוצ ןפָאלעגוצ זיא יז .ןטלַאהַאב וצ

 -ַאב ךיז ןוא שיט ןרעטנוא רעטנורא לענשצילב ,טעברא רעד ייב ןעיורפ

 -ענ טרעוװוילגראפ יו ןענעז עלא רימ .יורפ ןיימ ןֹופ סיפ יד ייב ןטלַאה

 זיא'ס זא ,לענשצילב יוזא ןעגנאנעג רעבָא ןענעז ןשינעעשעג יד .ןרָאװ

 -:יירא ןענעז דלאב .ןטכארט וצ סעּכע ןנעוו טייצ ןייק ןעוועג טשינ וליפא

 -סיורא יז ןוא שיט ןרעטנוא ןֹופ יז טּפעלשעגסיורא ,רעניַארקוא ןפָאלעג

 ןסירענרעביא ןייוועג שיטַאמזַאּפס ריא ןיא םורא עלייו א ןיא .טריפעג

 ךָאנ טרעהרעד ךיז ןבָאה סע .ןעמוקאב טָאה יז סָאװ ,ליוק א ןופ ןרָאװעג

 ,ןניוא ענעפָאלעגנָא טימ ,היח עקיטשרודטולב א יװ ןוא ןסָאש עקינייא

 רעקירעזייה א טימ ןוא רעריפרַאשרעבָא רעד זדנוא וצ ןלאפעגניירא זיא

 טלעטשענּפָא ךיילנ טָאה ןעמ ."ןרָאטַאמ יד ןלעטשּפָא , :ןפורעגסיוא םיטש

 רימ ןבענ .ּפָאש םעד טשרעהאב טָאה טייקליטש עטיוט א .ןענישַאמ יד

 (ןאמכאפ רעזדנוא) עטַאט רעטלא רעד רעטרעווילנראפ א ןענאטשעג זיא

 ןטימ .ןיא רעריפראשרעבא רעד .ןעיורפ ייווצ ענעפָאשרעד סָאװ רָאנ יד ןופ

 -טיוט ןקידנעייננגעקטנא םיא םעד וצ ןפָאלענוצ טנאה ןיא רעוולָאװער

 רע טָאה ,ּפָאק ןייז ראפ רעוװלָאװער ןטימ קידנכָאפ ןוא יקסלעוואּפ ןסַאלב

 ,טרעכיזרעפ ךָאד ךיס טסאה ,רעלדניווש רעשידיי וד , ;ןגירשענ םיא וצ

 ןעריצַאּפש ןעסעדניא ,דניז ןעדנאהרָאפ עטקיטפעשעבנוא ענייק ריה סַאד

 ,ןסישרע ךיד עדרעוו ךיא ...ןעטראנ-ןעדוי םענייא ןיא יו םורעה ריח יז

 ןפורעגנניירא רע טָאה ,ךיז קידנעיירדסיוא ןוא ?!!וד ,ןייווש סעשידיי וד

 ."גנונדרָא , ןכאמ ייז ןסייהעג ןוא רעניַארקוא ןוא ןשטייד עקירעביא יד

 .ןוטענ לירב א רע טָאה -- ?!סואניה לעדניזעג-ןעדוי , --

 ןופ ףיוה ןפיוא ןּפוטשוצסיורא ןביוהעגנָא ךיילנ זדנוא טָאה ןעמ

 .ּפָאש רעזדנוא ןופ גנאנסיורא ןַא טאהענ ןבָאה רימ ןיהּווװ ,סאג עיּפילָאװַאנ

 -|5 א יו ןוא ףיוא ךיז טלעטש ,סאלב-טיוט ,יורפ ןיימ יו ,עז ךיא

 .ףיֹוה ןפיוא סיורא ןעיורפ עקירעביא יד טימ ןעמאזוצ יז טיינ ןירעקיטַאנ

 ךיז ןוא ןויסנ םעד ןטלאהסיוא טעוװ דניק רעזדנוא זא ,ןפָאה רָאנ ליוו ךיא

 סע סָאװ זא ,טדערענּפָא ריא טימ טאהעג ןבָאה רימ .טרָא ןופ ןריר טשינ

 ןופ ןריפסיורא וליפא זדנוא לָאז'מ ןעוו ,ןעשעג טשינ זדנוא טימ לָאז

 טעוו ץלא ןעוו ,רעטעּפש טשרע ןוא טרָא ןופ ןריר טשינ ךיז יז לָאז ,ּפָאש

 .ןטלאהסיוא רָאנ לָאז יז .שינעטלעהאב ןופ סיורא יז לָאז ,ןקיאוראב ךיז

282 



 ןעװעג סע זיא ייזַא

 סנטייוורעד ןופ קרעמאב'כ .ףיוה ןסיורג ןפיוא ןיוש ךיז ןיפעג ךיא
 ןיימ סָאװ ,ןדירפוצ ןיב ךיא .ןעייר עטשרע יד ןיא טייטש סָאװ ,יורפ ןיימ
 א רעדיוו ּפָאש ןופ ךיז טרעהרעד גנילצולּפ .ּפָאש ןיא ןבילבעג זיא דניק
 גנאל טשינ טרעיוד'ס .ןברָאטשעגּפָא יו רימ טרעוװ ץראה ןיימ .יירעסיש
 ןשיווצ ,רעדניק עּפורג א רעלעק ןופ סיורא ןריפ רעניַארקוא יו ,עז ךיא ןוא
 ןיימ .עלעקטיראגראמ ןיימ ןופ למינּפ עסַאלב סָאד ךיוא עזרעד'כ עכלעוו
 עּפורג רעזדנוא טימ טקינייאראפ טרעוו יז .ןביירשאב וצ טשינ זיא קילג
 -רעד ךימ לָאז יז ,ךיז ימַאב ךיא .ןטניה עמאס ןופ טציא ךיז טניפעג ןוא
 ןיא םורא ןעשזדנַאלב ךעלעגייא עריא ,רימ טימ ןקינייאראפ ךיז ןוא ןעז
 ךיז טייהרעטקרעמאבמוא ,ןָא טבייה יז .ךימ טקרעמאב יז זיב ,ןטייז עלא
 -נאב יד ןעוו זא ,יז טייטשראפ וויטקניטסניא .גנוטכיר ןיימ ןיא ןראשוצוצ
 סע טכאמ יז .ליוק א טימ ןקידנע ךיז סע ןָאק ,ןקרעמאב סע ןלעוו ןטיד
 ךיא .גנוטכיר ןיימ ןיא ןעייר יד ךרוד ךעלעמאּפ ךיז טקור ןוא םאזננאל
 ,ןעז ןעמ ףראד טציא .טנאה ןיימ ןיא עלעטנעה טרַאצ ריא ןיוש טלאה
 -עג סָאד .רימ טימ ָאד זיא דניק סָאד זא ,ןסיוורעד ךיז לָאז יורפ ןיימ זא
 עננאל ךָאנ ךיז ןופ ּפִא זדנוא ןלייט סע םורָאװ ,ךיג יוזא טשינ רעבָא טגניל
 .ןעייר

 -לעז סָאד אמתסמ ,ּפָאש ןיא ןסָאש יד קידנרעהרעד ,טָאה יורפ ןיימ
 ,ךיא סָאװ טבעלעגרעביא עקיכ

 ןעמ טָאה סָאד .ףיוה ןפיוא ןטלאהעג זדנוא ןעמ טָאה םייצ עננאל א
 רעדיוו --- טייצ וצ טייצ ןופ .ּפָאש ןיא טרעטשינעג ןוא טכוזעג ננאל יוזא
 -סיוא ךיז ןבָאה סָאװ ,יד ןענופעג ןעמ טָאה סָאד .ןסָאש ןוא ןעיירשעג
 ,ןרָאי עלעטימ יד ןיא דיי א ּפערט יד ףיוא ןסָאשרעד טָאה ןעמ .ןטלַאהַאב
 ןופ טנאקירבאפ רענעזעוועג א -- ,ןסייהעג רע טָאה דיוװַאד .עיכעשט ןֹופ
 -וכס יד ןיא עירעטושזיב עכעלטסניק ןוא ןעגנוטעבראסיוא-עירעטנאלאגנ
 פאה רע .זיוה ןקיבלעז ןיא ,בוטש ןיא ךיז ייב ןסעזעג ךיז זיא רע .ןטעד
 .עירעטושזיב ןוא טלענ ךס א ךיז טימ טאהעג ,ןפיוקסיוא טלאוועג ךיז
 םיא ךָאנרעד ןוא ןעמונענוצ םיא ייב ץלא סָאד ןבָאה ןטידנאב יד
 .ןסָאשרעד

 ןעגנולייצרעד ענייז ןרעהסיוא ןוא ןדיוואד טימ ןציז טפָא געלפ ךיא
 טָאה רע ןכלעוו ,ןֹוז ןייז ןגעוו ,עיכעשט ןיא םייה ןייז ןגעוו ,םיא ןגעוו
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 וצָא ק ר ו ט 4 סא גַא ו

 קעוװצ םעד וצ .ןרָאפניהא טלָאװעג טָאה רע ןכלעוו וצ ןוא ןָאדנָאל ןיא

 ןוא המחלמ יד ןכַארבעגסױא זיא'ס .עשראוו ןייק ןעמוקעג עקאט רע זיא

 - .ןבעל ןייז -- טציא ןוא ,ןאלּפ ןייז טכאמעג-טשינ וצ

 "םיוא, ןדיי עלא ןיוש --- םינּפא .רענעטלעז ץלא טרעוו יירעסיש יד

 | .ּפָאש ןופ "טכיורעג

 יװ ,ןעזעג ץלא לטנַאמ ןֹופ ?כעלּפָאנק ןכרוד טָאה לרעטכעט ןיימ

 רעניארקוא יד יװ ,ןסָאשעג טָאה ןעמ יװ ,טריפעגסיורא זדנוא טָאה ןעמ

 ,קילג םוצ ,זיא ריא וצ ,רעלעק םעד טרעטשינעגכרוד ןסקיב יד טימ ןבָאה

 ,רעמיצ ןטייווצ ןופ טרעהרעד רעבָא טָאה יז ןעוו .ןעמוקענוצ טשינ רענייק

 רעדניק ענעטלאהאבראפ רַאֹּפ א ןענופעג טרָאד ןבָאה רעניַארקוא יד זא

 -סיוא-עירעטנַאלַאנ טימ טקעדעגרעביא ןגעלעג ןענעז ייז ווו ,ןשיוק יד ןיא

 "ניק ריא טימ טָאה יז .ןייגוצסיורא ןיילא ןסָאלשַאב יז טָאה ,ןעננוטעברא

 ריא ןופ ערעטלע ענעראפרעד ,רימ יװ טכארטעגנ רעשינָאל חומ ןשירעד

 יד ןיא ןכוז ןלעװ רעניַארקוא יד בוא זא ,ןטלאהעג טָאה יז .ןשטנעמ

 יז ןוא ריא ףיוא ןסיוטשנָא ךיז ייז ןלעוו ,ןכאזטרעוו ןוא טלענ ןעלטנאמ

 ריא םעוװ ,ןייגוצסיורא ןיילא רעסעב ןסָאלשאב יז טָאה .ןסישרעד רעכיז

 ךיז יז ףראד סָאװראפ ,טכארטעג יז טָאה ,סנקירעביא .ןעשעג טשינרָאג

 ןטייווצ ןיא ןיירא זיא יז ןוא ...!ראפעג א טָארד זדנוא ןעוו ,ןעוועטאר טציא

 ןעמאזוצ יז טּפוטשעגסיורא רָאנ ,ןוטעג טשינרָאג ריא טָאה ןעמ .רעמיצ

 -רע רעד ןיא רעדניק יד .ףיוה ןפיוא רעדניק ענענופעג עקירעביא יד טימ

 ןעועג ןענעז ייז לייוו ,טקעדטנא טשינ .רשפא ןעמ טלָאװ בוטש רעטש

 .קילגמוא סָאד ךיז ףיוא טכארבעג ןיילא ייז ןבָאה .ןטלַאהַאב טוג רעייז

 ענעי) ָאטשינ ןיוש ןענעז רעניארקוא יד זא ,ןזיוועגסיוא ייז ךיז טָאה'ס ןעוו

 ,לעטשנֶא םעד טכאמעג ןוא קיאור ןטלאהענ עלייוו א לעיצעּפס ךיז ןבָאה

 -עגוצ ךיז ייז ןבָאה לייוורעד .ןעגנאגענקעווא ןעוועג ןיוש ןטלָאװ ייז יוז

 :ןפורעגסיוא ליטש דניק ןייא טָאה ,(שיורעג ןייק ָאטשינ זיא סע יצ ,טרעה

 רעדניק יד טָאה ןעמ .גונעג ןעוועג זיא סָאד . .. "ישעמצאמ ,ישעמַאמ ;

 ןעמ טעװ רעמָאט ,בוטש ןיא ןכאז עלא טרעקעגרעביא ןוא ןעמוקאבסיורא

 .דניק טקעטשראפ א ןעניפעג ךָאנ

 ייר א ןיא ףניפ וצ טלעטשעגסיוא עלא זדנוא ןעמ טָאה ?ייוורעד

 .סַאג עיּפילָאװַָאנ ףיוא טריפענסיורא םלוע ןצנאנ םעד ןוא
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 ץאלּפנאלשמוא ןפיוא שדאמ ןוא עיצקעלעס

 רָאפ .טמוק טנייה .ןשטנעמ טימ ןעוועג לופ זיא סאג עיּפילָאװַאנ יד

 עקצילעמראק ןופ טינשּכָא ןפיוא ,סאג עיּפילָאװַאנ ןופ ?עדאקָאלב , יד

 | | :י .דזאיעשּפ זיב

 -עג טשינ ,תועמשמ ,טנייה ןעמ טָאה ,סאג ענלימ רעד ןופ ,זדנוא

 ףיוא גנאנסיורא ןַא טָאה ּפִאָׁש רעזדנוא סָאװ ,לאפוצ רעד זיולב .טניימ

 -מוא יד וצ ןוא קילנמוא םוצ ןעוועגנ םרונ טָאה ,עיּפילָאװַאנ ןופ ףיוה א

 .רעלימ ץנייה-לרַאק ןופ ןּפָאש עקירעביא יד .תונברק ענעלאפעג קידלוש

 טשינ םעד בילוצ עקאט ןענעז ,סאג ענלימ רעד סיואננעל ךיז ןעניפעג סָאוװ

 -מורא טשינ ךיוא ַײז טָאה "עיצקא, עקיטציא יד ןוא ןרָאװעג טרירעגי

 יי י : | .ןעמונעג;

 -ןַאימשִא ןופ רעטעברא ןוא עטלעטשעננָא ,סרעטייל עלא עז ךיא

 לאומש .שזניא ןקסע ןלופטסנידראפ ,ןטלא םעד טימ ,ּפָאש-יקסנישטשעל

 -ַאּפ .יד ,ּפָאש ןקיזָאד םענופ עטפתושטימ יד) שארב (שזדָאל ןופ) טסואפ

 ןסָאשרעד זיא ,ןידנעב ןופ רענטָאר אכענ ןירעוט עכעלטפאשלעזעג ערעלופ

 ןופ עטלעטשעננָא יד עז ךיא ;(108 ענזַאלעשז גנוניוװ ריא ןיא ןרָאװעג

 ַײז ןענעז .עלא ,ערעדנא ליפ .,ליפ ןוא ןאמרָאק ןופ יירעקעב רעסיורג רעד

 רעניארקוא -- ןראוטָארט ןטייז עדייב ןופ .סאג ןטימ ןיא טלעטשעגסיוא

 -ייד עליוווצ ייווצ ךרוד ןריפ ?עיצקא, יד .ןסיש םוצ טיירג ןסקיב יד טימ

 ץייז ייב ?ברא עטעשטאקראפ טימ. ,ןאמ-,ס.ס רעקיזיר רעגנוי א ןוא ןשט

 .המהב א ןטכעש ּוצ ךיז טיירג סָאװ .,רעלְניִק א יװ סיוא טעז רע .לדמעה:

 רע .עכלעוו ,טנרציּפש: ןייז .טימ  "טריגיריד ,- ןוא טימרעדניא טייטש .רע
 טשינ סלא ,דלאב ןרעוו ּפָאֶש רעזדנוא ןֹופ ןעיורפ עלא .טנאה ןיא טלאה

 סט



 וי ָא ק ר ו ט 4 קס ַא נָא וי

 גונעג רעד ןשיװצ .טייז א ןָא טלעטשענקעווא ,טעברא רעד וצ עקיאעפ

 ףראוו ךיא .יורפ ןיימ ךיוא טייטש ןעיורפ ?עטריקַארב , עּכורג רעסיורג

 ךשמ ןיא ןטיבעג ךיז יוזא .ןענעקרעד וצ טשינ טושּפ -- ריא ףיוא קילב א

 טכוז יז :םורא ךיז יִז טקוק ןקילב עקיניזנַאװ טיס .טייצ רעצרוק א ןופ

 טסייוו יז .לרעטכעט רעזדנוא טימ ןעשעג זיא סע סָאװ ,ןייגרעד וצ אמתסמ

 א טימ ךיז ימאב ךיא .ריא טימ ןעמאזוצ ןיוש ייטש ךיא זא ,טשינ ךָאנ

 ןופ ןענעז רימ .טשינ ךימ טעז יז .ןייטשראפ וצ ןבעג ֹוצ סָאד ריא קילב

 -- ,ןכאמ טשינ ןעמ רָאט ףורסיוא רעדָא ןכייצ ןייק .טלײטענּפָא טייוו וצ ךיז

 רעזדנוא ןריוורעסבָא רעניארקוא יד .ּפָאק ןיא ליוק א טימ טָארד סָאד

 וצ ליּפש א ךיז טנעמַאמ ןקיסאּפ ןפיוא רָאנ ןטראוו ןוא גנוגעוואב עדעי

 ,יורפ רעשידיי א וצ וצ ייז ןופ רענייא טיינ טָא .ןבעל סמענעי טימ ןוט

 ןדִלָאג א ּפָארא ריא ןופ טיצ ןוא טשינ ןעעז ןשטייד יד יצ ,םוא ךיז טקוק

 םע טָאה ןשטייד יד ןופ רענייק ,לזמ טאהעג טָאה רע .טנאה ןופ לרענייז

 ,ןטינשענּפָא םואימ רע טלָאװ ,לאפ ןטרעקראפ ןיא םורָאװ ,טקרעמאב טשינ

 ,סנייא .ןשטייד יד וצ רָאנ ןרעהעג ,ןכאז ערעייז טימ ןעמאזוצ ,ןדיי יד

 .ןדיי ןדרָאמ ןוא ןנָאלש ,ןסיש ;זיא ,טביולרעד ָאי זיא רעניארקוא יד סָאװ

 רָאנ זיא סָאד -- רעבָא ןביור .ףָארטש םוש ןייק טשינ ייז טמוק ראפרעד

 -יארקוא יד סיוא עקאט ןצונ .עסאר "רערעכעה , רעד ןֹופ עינעליווירּפ יד |

 ןרָאװעג טלייטענוצ זיא ייז סָאװ ,עינעליווירּפ יד ןטעל ןוא רעניווטיל ,רענ

 החמש רעסיורג רעד ןופ ךיוא ןגָאזּפָא טשינ רעבָא ךיז ןענָאק ייז .הבחר דיב

 רָאנ .סטוג ןוא בָאה שידיי ןביור וצ רעדָא ,סעקשידיי טימ ןוט וצ עלוה א

 .טשינ טעז ?עװטסלַאשטַאנ, ןעוו ,טייהרעליטש ןרעוו ןוטעג זומ סָאד

 זיא'ס ,ָאטיוא רעניילק א ןרָאפענוצ עּכורג רעזדנוא ֹוצ זיא גנילצולּפ

 ןעננאנעגוצ זיא רע .שטייד רעטנאנעלע ,רעננוי א םיא ןופ ןניטשעגסיורא

 טימ ןוא טנאה יד ןבייהפיוא ןטימ ייז טימ ךיז טסירנאב ,ןשטייד יד וצ

 :ןעייר ערעזדנוא ןעננאנענכרוד זיא ןעשטּפעש רעליטש א ,"רעלטיה לייה,

 טדער רע .ןיילא רעלימ ץנייה-לרַאק -- רע זיא סָאד .ןפלָאהעג ןענעז רימ

 טייג סע זיב ,סיוא ןסאלעג םיא ןרעה ןשטייד יד .ךיז טכָאק ,ייז וצ סעּפע

 -ראפ ,בצק א וצ ךעלנע זיא סָאװ ,ןאמ-,ס.ס רעד טנעָאנ ץנאנ ֹוצ םיא וצ

 ללכב ןוא , :החיצר א טימ םיא טנערפ ןוא ןטייז יד ףיוא טנעה יד טנייל

 ריא טנעז סָאװראפ ,ןאמ-ייטראּפ א טנעז ריא כיוא ?ָאד ריא טוט סָאװ
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 ןעװעג סע זיא יווַא

 םינּפא טָאה סָאד ...!?ןדיי טימ טלדנאה ריא רָאנ ,טנָארפ ןפיוא טשינ טציא

 םיא טימ ןענאטשעג ןענעז סָאװ ,ןשטייד ייווצ עקירעביא יד ןסָארדראפ

 ןיא סעּפע םיא ןעשטּפעש ייז .ןקיאוראב וצ םיא טימַאב ךיז ןבָאה ןוא

 ייז זא ,םינּפא ,ליפוצ ?סיבא ייז ראפ ןעוועג ןיֹוש זיא סָאד .ןיירא רעיוא

 -ַאנ אזא ןֹופ עיצקאפסיטאס יד ןדיי יד ןפאשראפ טלָאוװעג טשינ ןבָאה

 ,טקידייטראפ רעטייו ךיז טָאה רעלימ ץנייח-לראק ."?קאטקעּפס , ןשיצ

 ןיוש זיא רע זא ,טליפעג רעבָא טָאה ןעמ .ןרעלקרעד וצ סעּפע ייז ןבעגענ

 -סיוא ןכָאנ דלאב ןעוועג זיא רע יו ,רעכיז ןוא קידרעפָאה יוזא טשינ

 ןופ טשינ רעכיז -- ,סעכ ראפ טיור ןרָאװעג זיא רע .ָאטיוא ןופ ןנייטש

 "?ןדיי עקיצומש , לסיב סָאד ןעוועטאר טנַאקענ טשינ טָאה רע סָאװ ,םעד

 יו ייס ןיוש ךָאד רע טָאה ןטנאילירב יד ןוא טלעג סָאד) ּפָאש ןייז ןופ

 ,'ןדיי עקיצומש , יד ןופ טראוונגעק ןיא זא ,הּפרח ראפ רָאנ ,(שַאט ןיא

 ןופ םענייא ןופ ןוז ןוא ריציפָא-רעילפטפול ןלופטסנידראפ םעד ,םיא טָאה

 -ענ א סעּפע טנאוועג ,ןילרעב ןופ רעלימ ןלארענענ-,ס.ס עטסטנאקאב יד

 קירוצ רע זיא רעטמעשראפ א ,ןקידיילאב וצ יוזא רעריפראש רעכעלנעוו

 רעזדנוא ןופ ץנעוורעטניא יד ,ןרָאפענּפָא לענש ןוא ָאטיוא ןייז ןיא ןיירא

 ןאמ-,ס.ס רעשיבצק רעד .ןפלָאהעג טשינ טָאה סָאבעלאב ןטלעטשענכיוה

 ."ערוהנעדוי, ;ןפורענסיוא ןוא טכאלעצ ךיז ןרָאפּפָא ןייז ךָאנ טָאה

 "סעיצקא , יד תעב ןבָאה סרעריפנעטָאר ןוא סרעריפראש עקיזָאד יד

 טלעוו רעד ןיא םתס טשינ .ןריציפא ערעכעה ךס א יוװ ןגָאז וצ רעמ טאהענ

 !עדאנירב-"טדראהנייר-ץאזנייא , רעלעיצעּפס רעד ןיא ייז ןענעז

: : * 

 ןאמ-.ס.ס רעשיטניה רעד ."?עיצקעלעס , יד ןביוהעגנָא ךיז טָאה'ס

 -אּפ ,ןייטשלעקניפ ר"ד ."םוארעה -- ּפָאש ןופ רעטייל יד  :סיוא טפור

 ןענעז ןאמפלעה דוד ןוא (ןעמונענוצ ןעמ טָאה רעדירב ענייז) יקסלעוו

 ,ןעייר יד ךרוד ןאמ-.ס.ס רעד טייג ןַאד .יירפ ןיוש ןענעז ייז .סיורא

 טימ טרידיצעד ןוא סיפ יד זיב ּפָאק ןופ זדנוא ןופ םענייא ןדעי טכַארטַאב

 .סטכער ףיוא -- רעוו ןוא סקניל ףיוא ןיינ לָאז'ס רעוו ,טורציּפש רעד

 עּפורג רעד וצ טקישעג ןרעוו סָאװ ,יד זא ,טריטנעירָא ךיז רימ ןבָאה דלאכ
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 ו ָא ק ר ו פ  ס ַא נ ָא ו

 -לייוורעדסיוא, יד --- ערעדנא יד ,"גנולדיזסיוא , רעד ףיוא ןעייג ,ןעיורפ

 עכאווש ןוא עטלא עלא זא ,ךיז טייטשראפ ,ּפָאש ןיא רעביא ןביילב --- "עט

 ווו ,עייר רעד וצ טייגרעד רע ."גנולדיזסיוא, ףיוא קעווא ךיוא ןענעז טייל

 טקיש ןוא לייו א םיא טכארטאב ,טערקדליש .י טאקָאװדא טייטש סע

 ןופ רענייא ןאמ-,ס.ס םוצ וצ טפיול טנעמָאמ םעד ןיא .ןעיורפ יד וצ םיא

 .ןיירא רעיוא ןיא ןייא סעּפע םיא טמיור ןוא ןשטייד עטדיילקעג-ליוויצ יד

 טסייה ןוא טערקדליש טאקָאװדא םעד געװ ןופ קירוצ טפור ןאמ-.ס.ס רעד

 "ראפ טשינ ךיא ןָאק טנייה זיב .עטיירפאב עּפורג רעד ןיא ןלעטש ךיז םיא

 טערקדליש טאקָאװדא טָאה ךעלרעסיוא לייוו ,ןעוועג זיא סָאד סָאװ ,ןייטש

 -ןעגנול ןעוועג עקאט רע זיא בנא .טנוזעג יוזא ןייז וצ ןעזענסיוא טשינ

 .קנארק

 "עיצקא, רעד ןופ טייצ רעד ןיא ךיז ןבָאה דניק ןטימ יורפ ןייז

 ןוא 11 ענלימ רעד ףױא גנוניוו רעמאזניימענ רעזדנוא ןיא ןענופעג

 ,ךיז טייטשראפ ,ןענעז רעדניק עלא .ןרָאװעג טניושעג ייז ןענעז ראפרעד

 זיא עייר יד .טייל עטלא ןוא ןעיורפ עּפורג רעד וצ ןרָאװעג טקישעגנ ךיילג

 סע ןטלאהעג ןוא דניק ןיימ טימ ןענאטשעג ןיב ךיא .רימ ףיוא ןעמוקעג

 ןקילב עשיחצור יד טימ ןפָארטענ ךיז ןבָאה ןקילב עניימ .לטנעה םייב טסעפ

 ,טגָאזעג טשינרָאנ ,רימ ףיוא טקוקעג עלייוו א טָאה רע .בצק-,ס.ס םענופי

 דעד וצ ןייג ךימ ןסייהעג ןוא ?לסקא ןיימ ףיוא טורציּפש ןייז טניילענפיורא

 -עג לכיימש "ןקיטומטונ, א טימ רע טָאה דניק ןיימ .עטיירפאב עּפורג

 .?גנולדיזסיוא, ףיוא ןעוועג טמיטשאב זיא סָאװ ,עּפורג רעד וצ ןייג ןסייה

 .ףטנעה ןראפ דניק ןיימ טסעפ טלאה ןוא טרָא םענופ טשינ ךיז ריר ךיא

 םיא בָאה ךיא .רימ ףיוא טקוקעג ןוא טלעטשענּפָא ךיז טָאה בצק-,ס.ס רעד

 סַאד , ---רע טרעפטנע-- "'ןיינ, --- .דניק סָאד ןזָאל רימ לָאז רע ,ןטעבעג

 טעב ,טרָאװ סעדעי דָאש א זיא'ס זא ,קידנעעז .-- "עננוי ןיימ ,טשינ טייג

 "טיואה רעד ףיוא דניק ןטימ ןעמאזוצ ןייג ןזָאל ךימ לָאז רע ,םיא ךיא

 רעד טימ רימ קידנזייוונָא ,רע טרעפטנע --- "וטסנַאק סַאד , --- ."גנולדיז

 ךס א ןיא לייו ,לזמ טאהעג ךָאנ בָאה ךיא .עּפורג רעד ףיוא טורציּפש

 ?עפאב םעד ןרעה ֹוצ טשינ "הּפצוח , אזא ראפ ,דיי א ןעמ טנעלפ ןלאפ

 ,סיוא טזייוו .ןסישרעד ,טרָא ןפיוא ןביילב ןלעוו טשינ ןוא ןאמ-,ס.ס א ןופ

 זיא רע תמחמ ,"טונימ רעטונג , א ףיוא םיא ייב ןּפָארטעגנָא בָאה ךיא זא
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 -ָאס א ןבעגעג סָאװ רָאנ טָאה רע סָאװ ,טינשּפָא םעד ןופ ןדירפוצ ןעוועג

 | .עסָאנעג-ײיטראּפ םיא ןופ ןקידנעייטש-רעכעה לאיצ

 וצ סיוא זדנוא טלעטש ןעמ .טקידנעענ ךיז טָאה ?עיצקעלעס , יד

 -אב רעד טלאפ'ס ןוא םורא זדנוא ןעלגניר רעניַארקוא יד .ייר א ןיא ףניפ

 | !שרַאמ :לעפ

 א ףיוא טרָאפ זדנוא ןופ שארב .טרָא ןֹופ טריר ?עיסעצָארּכ , יד

 ךיא .סאג עקצילעמראק רעד ףיוא סיורא ןעיינ רימ .ןאמ-,ס.ס רעד עשקיר

 ,עייר רעד וצ דניק ןטימ ךיז ןנירקוצוצ טייהרעטקרעמַאבמוא .ךיז ימַאב

 -ַאנרַאמ זא ,טסנוװרעד ןיוש ךיז טָאה יז .יורפ ןיימ טיינ סע רעכלעוו טימ

 ,רעלענש , :ןּפוטטשוצרעטנוא ןָא זדנוא טבייה'מ .רימ טימ ןיא עלעקטיר

 -יַארקוא-הרבח רעד רעבָא זיא ,ןייג טשינ ןלָאז רימ לענש יוװ ." ןייג רעלענשי

 ,!פיול רימ ,טשינ ןיוש ןעיינ רימ .ןנָאלש וצ ןָא ןבייה ייז .קינייוו ץלא רענ

 רעבָא ןיא יז .דניק ןֹוא יורפ ןיימ טימ ןעמאזוצ ןיוש ךיא ןיב קילג םוצ

 ,טנעמָאמ םעד סיוא ץונ ךיא ,ּפעלק ראפ ?יצ רעטונג א .קע ןופ עטשרע יד

 ךיז ביג ןוא טיירדענסיוא ךיז טָאה רעניַארקוא רעקידנריטרַאקסע רעד ןעוו

 ןיימ ףיוא יורפ ןיימ קירוצ פוטש ןוא סיורא קור א ?לענשצילב ןפיול ןיא

 !שיווצ .עייר רעזדנוא ןיא רעטשרע רעד ָאזלא ןיב ךיא ,טרָא קידרעירפ

 ,דניק רעזדנוא --- יורפ ןיימ ןוא רימ

 -ייֵצילַאּפ םעד ענלעשזד ןופ ננוטכיר רעד ןיא ייבראפ ןפיול רימ

 ןבָאה סָאװ ,ןטנאיצילַאּפ עטנאקאב .(ענלעשזד ןוא עקצילעמראק קע) קָאלב

 זא ,ןרעדנא םעד רעביא טינ רענייא .ךימ ןקרעמאב ,רעיוט ןראפ טסניד

 ןוא ץיה עכעלקערש א ןעוועג זיא גָאט םעד ןיא .?טּפאכענ , זדנוא טָאה'מ

 ,טעברא רעד ייב יו יוזא ,ןוטעננָא טכייל ןעוועג ןענעז עלא רימ םנה

 ןלעטשּפָא .סייווש טימ ןרָאוװעג ןסָאנראפ ןפיול ןקידרדסכ םענופ רימ ןענעז

 טָארד סָאד ?ייוו ,טשינ ןעמ רָאט ,םעטָא םעד ןּפאכוצּפָא ,עגר א ףיוא ךיז

 ןבָאה סָאװ ,ןעיורפ ןוא רענעמ ,ןשטנעמ עקינייא .ּפָאק ןיא ליוק א טימ

 טשינ רעדָא ,םעטָא םעד ןּפאכ וצ ידכ ,טלעטשענּפָא עלייו א ףיוא ךיז

 ןגיל ןבילבענ עקאט ןענעז ,עייר רעד ןופ טקורעגסיורא לסיבא ךיז קידנליוו

 ,ענעסָאשרעד סאג ןפיוא

 רעד ףיֹוא דניק ןיילק א טימ שטנעמ רערעטלע ןַא טפיול רימ רַאפ

 ןעמ רעטכעט סנעמעוו ,ּפָאש רעזדנוא ןופ ןַאמכַאפ רעד זיא סָאד .טנאה
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 טנַארט רע סָאװ ,לקינייא ןייז ,דניק סָאד .ןסָאשרעד זדנוא ייב טנייה טָאה
 רעד .רעטכעט סענעסָאשרעד יד ןופ רענייא זיא ,טנאה רעד ףיוא טציא

 דניק א טימ ןדָאלאב ךָאנ זיא ןוא ,טמעטָא רע סָאװ םיוק ,דיי רערעטלע
 וצ טשינ ךיז ימאב ךיא .ןפיול םענופ ּפִֶא רדסכ טייטש ,טנאה רעד ףיוא
 םעד ןטלאהנייא זומ ךיא זא יוזא ,ןפיול ןתעב סיפ יד ףיוא םיא ןטערט
 ןשטילגסיוא ךיז טעוװ רעקשטיטלא רעד זא ,הנכס א זיא'ס לייוו ,טעּפמיא
 ניק ןטימ םיא ןסָאשרעד רעניארקוא יד ןטלָאװ לאפ םעד ןיא .ןלאפ ןוא
 .ןעמאזוצ

 טציא זיא ,טינשּפָא רעזדנוא טריטרַאקסע סָאװ ,רעניארקוא רעד
 טָארד םענעטכָאלפענ א טימ לדיימ ןייש גנוי א ןגיילאב טימ ןעמונראפ

 יז .טפול רעד ןיא ףייפ א טינ ,טינ רע סָאװ ,ץימש רעדעי .םינּפ ןרעביא

 .עמ טניימ יז טשינ יוװ ,רעטייוו טפיול ,ץכערק ןייק סיורא טשינ טזָאל

 ןוא ?דיימ סָאד ּפִא רע טזָאל ,םינּפ ריא ןופ ןיוש טמָארטש טולב .סָאד ןעוו
 םיא ראפ ןפיול ןעייר עקינייא ןיב ּפִֶא טראוו רע .ןברק ןרעדנא ןַא טכוז
 ,דניק ןטימ םיא וצ ךיז טרעטנענרעד רעקשטיטלא רעד רָאנ יוװ ןוא ייבראפ

 טולב סָאד .ּפָאק ןרעביא ןטָארד ענעטכַאלפעג יד טימ רימש א ייז רע טיג

 סָאװ ,טסייו רעװ ןוא עלייוו א ךָאנ .ןפיילש יד ןיא ןוטענ ץעז א רימ טָאה

 רעד ךיז טיג קילבנגיוא ןקיבלעז םעד ןיא .ןעשעג רימ טימ טלָאװ סע

 "יירָאקס ,יירָאקס , :יירשענסיוא ןטימ ןוא רימ ֹוצ סיוא-יירד א רעניארקוא

 -ענ ןטימ ּפָאק ןרעביא ןעננאלרעד ֹוצ ןָא רימ רע טבייה ,(רעכיג ,רעכיג)

 טשינ בָאה'כ .טקיאוראב ךיז ךיא בָאה טציא טשרע .טָארד םענעטכאלפ

 א יו .ןרָאװעג רעטכייל ענדָאמ רימ ןיא סע .קיטייו םוש ןייק טליפעג

 סָאװ ,ןעוועג ךעלקילג ןיב ךיא .ןלאפעגּכָארא רימ ןֹופ טלָאװ אשמ ערעווש

 ןעגנאנעג טלָאװ יז ןעוו לייוו ,יורפ ןיימ ןציש ֹוצ ןעגנולעג רימ זיא סע

 -וצ ןיב ךיא .ּפָאק ריא ףיֹוא ןלאפעג ּפעלק יד ןטלָאװ ,ייר ןיא עטשרע יד

 לָאכָאב ןכעלשטנעממוא ,ןדליוו םעד טָאה ןָאזרעּפ ןיימ סָאװ ,ןעוועג ןדירפ

 טָאה רעניארקוא רעד .ּפָאק סלקינייא ןייז ןוא סנקשטיטלא םענופ ןסירעגּפָא

 -כָאנ ,ןעקנאדעג עניימ טנעיילעגסיוא טלָאװ רע יוװ ,החיצר רעדליוו א טימ

 ןניוא ענעפאלראפ-טולב טימ ןוא ןטייווצ ןכַאנ ּפאלק ןייא רימ טזָאלעג

 - ,,."יירָאקס ,יירָאקס , :ןעירשעג ץלא
 -רעד ךיז ןוא ףָאהנעמאז ,ענלעשזד יד ןפָאלענכרוד רימ ןענעז יוזא
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 ןעװעג סע וויא יוזַא

 ןוטעג רעטייו ךיז טָאה רעניארקוא רעד .ץאלּפנאלשמוא םוצ טרעטנעג

 -ביירשאבמוא ןַא טימ ךימ קידנגָאלש ןוא רימ ךָאנ קידנפיול ,טעברא ןייז

 טימ ךיז םענ ךיא סָאװ ,סָאד טגערעגפיוא םיא טָאה רשפא .םזידַאס ןכעל

 .ץכערק ןייק טשינ וליפא ביג ,יירשענ ןייק טשינ ביג ,רעביא טשינ ּפעלק יד

 ןומ ךיא :קנאדענ ןטימ רָאנ ןעוועג ןעמונראפ םייצ עצנאנ יד ןיב ךיא

 יוזא) טיוט ףיוא טשינ ךָאד ןעייג יורפ ןיימ ןוא ךיא !דניק ןיימ ןעוועטאר

 ןיוש ךָאד ןבָאה רעדניק רעבָא ,(טגייצרעביא ןעוועג טלָאמעד ךָאנ ךיא ןיב

 -יא זומ .טכארבענמוא רעכיז ךָאד ןרעוו רעדניק .טכערסנבעל ןייק טשינ

 ?יוזא יו רעבָא ,דניק ןיימ ןעוועטאר וצ זיירּפ ןדעי ראפ ןעז

 טייצ וצ טייצ ןופ .םיתמ טימ ןטָאשאב ןעוועגנ זיא געוו רעצנאגנ רעד

 -ויּפ ייבראפ טרָאפ טרָאד ןוא ָאד .ןדיי עטּפאכעג סעּפורג ךרוד ןעמ טריפ

 ,סאג עקוואטס ןוא עקזינ ןשיװצ .עטיוט יד ּפֶא טמיור ןוא ןגָאװ סטרעק

 וצ טרעהענפיוא ךימ רעניארקוא רעד טָאה ,ץאלּפנאלשמוא ןראפ טרַאה
 | .ןגָאלש

 טייז א ןופ ךיוא זיא'ס ּוװ ,טייז רעשירא רעד ןופ ךאוו רעד ייב
 זיא סע יו טקרעמאב ךיא בָאה ,ץאלּפנאלשמוא םענופ רעיוט רעד ןעוועג
 רעביירש-יווער) אביר טנאיצילָאּפ רעשידיי רעד ןרָאפעגסיורא טרָאד ןופ
 -קירוצ ךיז טָאה רעניארקוא ןיימ ןעוו ,טנעמָאמ םעד קידנצונסיוא .(ירעי
 ךיא בָאה ,ץאלּפנאלשמוא םענופ גנאגניירא םייב חטש ןגנע ןבילוצ ןגיוצעג
 -אר , :רעטרעװ יד טיפ ןוא סיוארָאפ דניק ןיימ טקורעגרעביא לענשצילב
 זא ,רעכיז קידנעייז ,טזָאלענרעביא םיא יִז ךיא בָאה "דניק ןיימ טעוװעט
 באה טימעג טכייל א טימ .ןיירא ָאטעג ןיא ןריפקירוצ דניק ןיימ טעװ רע
 טרישראמניירא ,ןדיי ערעדנא רעטנזיוט ןוא יורפ ןיימ טימ ןעמאזוצ ,ךיא
 .ץאלבנאלשמוא ןסיורנ םענופ דלעפ ןפיוא

 רעד ןסעזעג ךיז זיא ,ןָארט א ףיוא יו טניילענסיוא ,עשקיר א ףיוא
 רעד ןופ טנאדנעמאק רעקידנטערטראפלעטש רעד -- "ןָאעלָאּפַאנ רעניילק,
 -טכאלש א ףיױא יו יוזא ןֹוא ןיקיעל טאקָאװדא ,ײצילָאּפ רעשידיי רעד
 .ןלעפאב ןבעגעגסיורא דלעפ

 ,ןטָארד עקידנכעטש יד וצ טּפוטשענ ןרעוו ןשטנעמ ןסַאמ עקיזיר
 ןבָאה דרע רעד ףיוא ,ןלייט ייווצ ףיוא ץאלּפ םעד טלײטעגּפָא ןכָאה סָאװ
 ;ןכאז ,סעיזילאוו ,רעדניק ןוא ןעיורפ ,רענעמ ענעסָאשרעד טרעגלאוועג ךיז
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 סָאװ ,ךיש ענלצנייא ןוא ןסע ךעלקעּפ ,ןיליפת ןוא םיתילט ,טנאווענטעב

 ןוא ןיה ןפיול ןריציּפָאדיצילַאּפ .ןריולראפ ָאד ןבָאה ןשטנעמ עטּפאכענ יד

 םוצ קירוצ ןפיול ,"ןָאעלָאּפאנ , םעניילק םענופ ןלעפאב ּפָא ןעמענ ,קירוצ

 א ףיוא ךיוא ךיז טציז סָאװ ,גנילרעמש דמושמ םעד ,טנאדנעמָאק-ץאלּפ

 טייל-,ס.ס רעכעד יד ףיוא .ןשטנעמ ןסאמ יד טימ טריגיריד ןוא עשקיר

 .ןזָאנ רעד ייבראפ ןעשטשיווש ןליוק .רעוועגנ-ןישאמ טימ ןרַאדנַאשז ןוא

 טשינ ריא ףיוא ךיז טקוק רענייק .עטעדנוווראפ א יורפ א טְלאָפ רימ ןבענ

 רעד .ןטייווצ ןפיוא טערט רענייא .ריא רעביא ,ריא ייבראפ טפיול'מ .םוא

 ךיז בָאה'כ ןכלעוו טימ ,ןיזווער ,ייצילַאּפ רעשידיי רעד ןופ ןַאמ-;ָאיַאר

 טנעיילעג ןהעש-טנווָא יד ןיא רימ טָאה רע ּנוװ ,חסיפת ןיא קידנציז טנעקאב

 -מוא ןַא וצ ֹוצ טפיול רע .יורפ ןיימ ןוא ךימ טקרעמאב ,ןעגנוטכיד ענייז

 ןעמוק ייז .זדנוא ןגעו םיא טנָאז ןוא ריציפָאדיצילַאּפ ןשידיי ןטנאקאב

 רע טָאה ךימ .ןָא טרעדננווראפ זדנוא טקוק ריציפִא רעד .קירוצ עדייב

 טימ רע טנערפ -- "?דלעפנעמולב ַאנַאיד זיא סָאד , -- רעבָא ,טנעקרעד

 ךיז טָאה יז .ןענעקרעד וצ ןעוועגנ טשינ עקאט זיא יורפ ןיימ .יורטוצמוא

 רֶאּפ א ךָאנ ןעמענ ייז ,טרעדנעראפ ךעלקערש גָאט ןקיטנייה ןופ ךשמ ןיא

 ןביוהעגנָא עסאמ עצנאג יד טָאה'מ ןעוו ,טנעמָאמ םעניא ןוא ןטנאיצילָאּפ

 םענופ טלײטענּפָא זדנוא ייז ןבָאה ,ןעננומיוצראפ-טָארד יד וצ ןּפוטש וצ

 רעניילק א ֹוצ ,סקניל ףיוא ןּפוטש וצ זדנוא ןביוהעגנָא ןוא םלוע ןצנאג

 וצ ןיזווער טָאה ,קינייוװעניא ןענופעג ןיוש ךיז ןבָאה רימ ןעוו .עדייבענ

 ,"?טעוועטארעג ריא טנעז טציא , ;טנַאזעג רימ

 -סננוטער , סאבמער ןופ םוירָאטַאלובמא ןיא ןענופענ ךיז ןבָאה רימ

 ןשיווצ ,ןשטנעמ רָאּפ א ןסעזעג טרָאד ןענעז ןטעב יד ףיוא ,"עדאנירב

 םעטע ךיא .עטאט רעטלא סגנילרעמש טנאדנעמָאקדץאלּפ םעד ערעדנא

 טרָא ןייק ךיז ןָאק יז ,טריוורענעד ץלא רעבָא זיא יורפ ןיימ .ּפֶא רעטכייל

 ַא .רעמיצ-םוירָאטַאלובמא ןרעביא קירוצ ןוא ןיה םיינ יז .ןעניפעג טשינ

 -רָאנ טפלעה סע .ןקיאוראב וצ יז ידכ ,וצ ריא וצ טיינ רעטסעוושנקנַארק

 ןלעוו גנאל יוװ ,,--- ,טשרעהאב יז טָאה טייקיאורמוא עקידלאוועגנ א .טשינ

 טרעפטנע -- "גנאל טשינ, --- .ןעניזווער ךיא טנערפ -- ??ןביילב ָאד רימ

 ןיא ןריפקירוצ ךייא ןעמ טעוװ ,סנַאלובמא רעד ןעמוק רָאנ טעוו'ס, -- .רע

 טלָאז ,ןלאפניירא טכירעגמוא ָאד לָאז שטייד א ןעוו ,לאפ ןיא .ןיירא ָאטעג

242 



 -עד ייב טייטש סָאוװ ,טנאיצילָאּפ רעד .ךעלטעב יד ףיוא ןנייל ךיז ריא

 םָאד רעבָא .ןענערָאװ לאפ אזא ןיא ךייא טעוװ ,םוירָאטאלובמא ןופ ריט

 ,ןאבמער ןייז עידומ לָאז רע ,ןטעבעג ןעניזווער בָאה ךיא ."ןטלעז טפערט

 ןכבוזפיוא קעווא זיא ןיזווער סָאװ ,טייצ רעד ןיא .ָאד ךיז ןעניפעג רימ זא

 -סיורא קיאורמוא ןוא רעטסנעפ םוצ ןעננאנענוצ יורפ ןיימ זיא ,ןאבמער

 "!דניק סָאד , :יירשענ סיורפ ןיימ טפול יד ךרוד טדיינש ננילצולּכ .טקוקעג

 .רעטרעווילנראפ א ןייטש ביילב ןוא רעטסנעפ םוצ וצ ףיול ךיא

 -יוצראפ-טָארד יד ןופ גנוטכיר רעד ןיא ץאלּפ ןפיוא טפיול ?רעטכעט ןיימ

 .ידנוא טכוזעג ,תועמשמ ,טָאה יז .ןטייז עלא ןיא ךיז קידנקוקמוא ,ןעננומ

 .אזלא רָאט'מ .ןטָארד טייז רענעי ףיוא ןייז ןיוש טעוו יז ןוא עלייוו א ךָאנ

 ןָא םיא זייוו ,טנאיצילַאּפ םעד וצ וצ ףיול ךיא .ןרילראפ טשינ טונימ ןייק

 קירוצ טמוק קילג םוצ .ןעוועטאר וצ יז ,םימחר םיא טעב ןוא דניק ןיימ

 טפיול ,ןטָארד יד ראפ ךיז טניפעג דניק רעזדנוא זא ,קידנרעהרעד .ןיזווער

 .וָאקרוט ;סיוא טיירש ןוא סיורא ?ענש רע

 וצ ןפָאלענוצ זיא רע .טלעטשענּפָא ךיז טָאה עלעקטירַאנרַאמ ןיימ

 טונימ א .זדנוא וצ טכארבעג יז םולשב ןוא ?טנעה ןראפ יז ןעמונענ ,ריא

 דניק א ךוז ייג ןוא .ןטָארד טייז רענעי ףיוא ןעוועג ןיֹוש יז טלָאװ רעטעּפש

 ...ןשטנעמ עסאמ רעטנזיוט רעקילדנעצ א ןשיווצ

 זדנוא טלייצרעד יז ,דניק רעזדנוא טימ ןעמאזוצ רעדיוו ןענעז רימ

 -רעביא יז בָאה ךיא ןעוו ,ןָא טנעמַאמ םענופ ןעשענ ריא טימ זיא סע סָאװ

 ,ןיירא אמענ ןיא ןריפ וצ יז טָאטשנָא .טָארַאב סירעי-אביר ףיוא ןבעגעג

 םוצ ןעננאנענוצ ,ץאלּפנאלשמוא ןפיוא ןעננאגעגקירוצ ריא טימ רע ןיא

 .דניק סווָאקרוט יד ןיא סָאד זא ,טנָאזעג םיא ןוא "?ןָאעלַאּפַאנ םעניילק ,

 טריפ , --- .טגערפעג רע טָאה -- ??ןוט ריא טימ ךיא לָאז סָאװ ָאט ,ונ, --

 זדנוא קידנענַאק טשינ .זדנוא וצ טריפעג יז רע טָאה ..."ןרעטלע יד וצ יז

 ךיא , :רעטרעוװו יד טימ טזָאלענּפָא יז רע טָאה ,ץאלּפ ןסיורג ןפיוא ןעניפעג

 עניילק סָאד ןוא .."סיוא ןיילא ייז ךוז ,דניק ןיימ ,טייצ ןייק טשינ בָאה

 קילנ סָאד זיב ,ןכוז זדנוא ץאלּפ ןסיורג ןרעביא טזָאלענ יז טָאה לשפנ

 ןכרוד טקרעמאב קילעפוצ יז טָאה יורפ ןיימ ןוא טליּפשעגוצ זדנוא טָאה

 ...רעטסנעפ

 רעזדנוא וצ טראה ןרָאפענוצ זיא'ס ןוא טרעיודעג טָאה גנאל טשינ
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 וע ָא ק רו ט 4 ס ַא נ ָא וי

 -קָאד , רעד ןעגנורּפשענּפָארא זיא עקרעּפָאש רעד ןופ .סנַאלובמא רעד ריט

 םוירָאטַאלובמא ןיא ןענעז רימ זא ,טיירפרעד קראטש ךיז ,אבמער "רָאט

 א ןופ טַָאלַאכ ַא ןעמוקאב בָאה ךיא ,זדנוא ראפ ןוט סעּפע ןָאק רע ןוא

 א ןופ יּפעק ןוא טַאלַאכ ַא --- יורפ ןיימ ;ץיירק ןטיור ןטימ רָאטקָאד

 רעד רעטנוא טּפוטשעגרעטנורא ןעמ טָאה דניק סָאד ;ןירעגעלפ-ןקנַארק

 ןיא .ןיירא ָאטענ ןיא "עזייר, רעד וצ ןעוועגנ טיירג ןענעז רימ ןוא קנאב

 ןעוו ,ןייז רעסעב טעוװ סע זא ,בשיימ ַאבמער ךיז זיא טונימ רעטצעל רעד

 רעד ףיוא ןעננורּפשענפיורא ?ענש זיא ןוא ןטײלנַאב ןיילא זדנוא טעוװ רע

 ,עקרעפַאש

 -נייא :ץאלּפנאלשמוא ןפיוא ןרָאוװעג ןטלאהראפ רימ ןענעז לָאמ יירד

 ךיוא טרעוו עטאט ןייז זא קידנרעה ,טָאה רעכלעוו ,ןעננילרעמש ךרוד לָאמ

 לָאמ עטייווצ סָאד ;ןנָאװ םעד טזָאלענּפָא ןנינעגראפ טיס ,טריפעגסיורא

 ןכרוד -- רעיוט עמאס םייב ןיוש ,לָאמ עטירד סָאד ןוא ןעניקיעל ךרוד

 םעד ןענעפע לָאז ןעמ ,טלָאװעג רָאנ טָאה סָאװ ,ןיקסנירעש ןקידנעמוקנָא

 טרעיודעג טָאה סָאד ,טרָאד ךיז טניפעג'ס רעוװ ,ןזייוו םיא ןוא סנַאלובמא

 -סננואיירפאב ןצנאנ םעד ןכאמ טשינוצ טנַאקעג טָאה ןוא טונימ ייווצ א

 םייב ךאוו ןטלאהעג ןבָאה סָאװ ,רעניווטיל ןוא רעניארקוא יד לייוו ,ןאלּפ

 רָאפ טמוק ָאד סָאװ םעד טימ טריפערעטניאראפ ןיוש ךיז ןבָאה ,רעיוט

 ,סנַאלובמַא םוצ ןרעטנענרעד וצ ןביוהעגנָא ךיז ןוא

 .זדנוא טימ ןעוועג זיא ַאבמער סָאו ,טאהענ רימ ןבָאה סנ ןייא

 ןעננורּפשענּפָארא לענש רע זיא ,ָאד ךיז טמענראפ סע סָאװ ףיוא קידנעעז

 ןוא רעטָאפ סננילרעמש טריפ רע זא ,טמיורעננייא םיא ןוא ןיקסנירעש וצ

 -כרוד ןסייהעג ןוא טנאה רעד טימ ןוטענ ךאמ א טָאה יקסנירעש .זדנוא

 םייב ןעוועג ןיוש רימ ןענעז םורא טונימ 10 ןיא ,.סנַאלובמא םעד ןזָאל

 אבסער טָאה ,זדנוא טימ ךיז קידנענעגעזעג .סאנ ענלימ רעד ןופ רעיוט-

 -סיורא טזומענ ךייא בָאה'כ סָאװ ,לזמ טאהענ טָאה גנילרעמש , :ןפרָאװענוצ

 ןופ םעט םעד טכוזראפ רע טלָאװ טשינ ןעוו ,ץאלּפ-נאלשמוא ןופ ןריפ

 ...ןדיי ראפ טיירנענוצ טָאה ןוז ןייז סָאו ,םעד
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 קצָאװטָא ןיא "טדראהנייר ץאזנייא

 ,טקאפ א ןעשעג טראוורעדמוא ץנאנ זיא 1942 טסוניוא ןט18 םעד

 עקידיירפ א טכארבעגניירא --טייצ רעצרוק א ףיוא ,תמא-- טָאה סָאװ

 רעוועשראוו ןיא ןדיי ענעבילבעגרעביא יד ראפ גנונעפָאה ןוא גנונַאּפשטנַא

 -עב , רעד ןופ טמַאטש סָאװ ,העידי א ךרוד זיא ליומ וצ ?יומ ןופ ,ָאטעג

 "ךיזסיוא, רעד ןענופעג ךיז טָאה סע ּוװ ,105 ענזַאלעשז ,"עלעטשלעפ

 ךיז ןטיירג "טסעג , רענילבול יד זא ,"טדראהנייר ץאזנייא באטש-סגנול

 ןוא .ךיז טקידנע עיצאדיווקיל יד זא ,ןמיס א -- ,עשראוו ןזָאלראפ וצ

 א ןעמוקאב טָאה 105 ענזאלעשז ףיוא ?עלעטשלעפעב , ןֹופ ךיק יד :תמאב

 ןוא ןטעל ,רעניווטיל יד .ןכָאק וצ טשינ רעמ ןנרָאמ ףיוא ,גנונעדראראפ

 -ייק ןיא סננרָאמוצ ןעוו ןוא .ןקאַּכ וצ ךיז ןביוהעגנָא ןבָאה רעניַארקוא

 טשינ ןזיא'ס ןוא ןיירא ָאטעג ןיא ןעמוקענ טשינ "חרבח , רעד ןופ רענ

 ,ןביולג וצ ןביוהעגנָא עקאט ןעמ טָאה ,"עיצקא  םוש ןייק ןעמוקעגרַאפ

 -ענּפָא רעטכייל ןבָאה עלא רימ .טקידנעראפ ןיא "?עיצאדיווקיל , יד זא

 ןיא טרעיודעג החמש יד טָאה געט ייווצ .ננאל ףיוא טשינ רעדייל .טמעטע

 עצנאנ ןייק טשינ לכה-ךס ,שרעדנא ץענרע זיא סָאװ ,החמש א -- ,עשראוו

 ןרערט ,רעיורט ןיא ןרָאװעג טלדנאווראפ -- עשראוו ןופ רעטעמַאליס 0

 ,טולב ןוא

 .קצָאװטָא ןיא ןעשענ ןיא סָאד

 ןוא זיא סע סָאװ ,טייצ רעד ףיוא זיא ?ָאדנַאמַאק-סננוטַארסיױא , יד

 -טסאנ , א ףיוא ןרָאפענסיורא ,סייררעביא רעד ןרָאװעג טכאמעג עשראוו

 יוזא רעד ףיוא םיבושי עניילק עקירעביא יד ןֹוא קצָאװטָא ןייק "טירטפיוא

 -ענ טריפענכרוד טרָאד זיא ?עיצקא , יד ,"?עיניל רעקצאוטָא , רענעפורעז
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 וו ָא ק ר ו ט 4 חם ַא נָא וי

 יו ,החיצר ןוא טייקמאזיורג אזא טיס ןרָאװ

 דניז ערעסערג טאהענ ןטלָאװ ןדיי עקיטרָאד יד

 זיִא עשראוו ןיא ביוא .,רעוועשראוו ,רימ יו

 ןרָאװעג טלדנאהענ ךָאנ "סעיצקא, יד תעב

 רעד רעטנוא ה"ד ,םעטסיס ןסיוועג א טיול

 עקיטרָאד יד זיא ,"גנולדיזסיוא , ןופ עקסאמ

 ןכייצ ןרעטנוא ןענאטשענ "עיצקא ,, עקיטולב

 : ."גנוטָארסנא , ןופ

 עלא ןיא יו טקנוּפ ,ןענעז קצָאװטָא ןיא

 יוזא ,סָאטעג ייווצ ןעוועג ,ךעלטעטש ןוא טעטש

 ןיא .ָאטעג רעניילק ןוא רעסיורג רענעפורעג

 -ַאס סָאד קיטעט ןעוועג ךיוא ןענעז קצָאװטָא

 רעד ,"תואירב , עקנארק-ןעגנול ראפ םוירָאטַאנ םיל ןמלִה

 רעטכיד םענופ טריפעננָא ,טלאטשנא-רעדניק

 -נָא ,"אקווּויפָאז , עקנארק-שיכיסּפ ראפ טלאטשנא-לייה רעד ןוא ,סיל ןמלק

 ךיוא זיא טלאטשנא ןקיזָאד םעד ןופ חטש ןפיוא .רעלימ ר"ד ןופ טריפעג

 ,טאנַאיסנעּפ א טנָאזעג רעסעב רעדָא ,םוירָאטַאנַאס-סגנולָאהרעד א ןעווענ

 עשיליוּפ-שידיי עטנאקאב א ,ןָאסרעמעט-רעלימ ר"ד יורפ רעד ךרוד טריפעגנָא

 רעמיטננייא .וועג ןטימ ןעמאזוצ ,ןירָאטאדטסוליא ןוא ןירעטכיד-רעדניק

 דיז ןגעלפ טרָאד .שטיווערונ טַאנָאיסנעּפ רעקצָאװטָא ןטסנווװאב םענופ

 ."ןטנענימָארּפ-טלעג , רעוועשראוו ערעזדנוא טייצ עצרוק א ןטלאהפיוא

 רעביירש עשידיי עּפורנ א ןפאשעגנ ןוא טבעלעג טָאה קצָאװוטָא ןיא

 ,("טנייה , םענופ רָאטקאדער) ןרָאהנייא .א ,רעגערּפ בקעי יו ,רעטכיד ןוא

 עקרוא רעביירש-ןַאמָאר-לאנימירק רעד ,ןימיש .ב רענעלראפ רעד ,סיל ןמלק

 טבעלענ ךיוא טָאה טרָאד .עדוארב .י .פָארּכ ,(שטיווָארעבאפ) קינלַאכַאנ

 .םיבוט ןאילוי רעטכיד ןשיליױוּפ ןסיורג םענופ רעטומ יד

 יו טלייטעגסיוא ןעוועג טציא זיב זיא סָאװ ,קצָאװטָא עקיזָאד סָאד

 -קעלעס ,סעיצקא ,סעיצאדיווקיל ןופ טלעוו רעקימורא רעד ןופ עזאָא ןא

 ןרָאװעג טלננירענמורא טסוגיוא ןט19 םעד זיא ,ןעגנולדיזסיוא ןוא סעיצ

 -םגנוטכינראפ , רעשטייד רעד ןופ טעלּפמָאק ןצנאנ ןכרוד ןטַײז עלא ןופ
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 רעגערפ בקעי ןיִמיט .ב טָאהנײא ןרהא

 עשיטעל ןוא עשיניארקוא ,עשיווטיל עטעדניבראפ ערעייז טימ ,"עדנאמאק

 ןופ יײצילַאּפ רעשיליוּפ רעד --- םיפתוש "עיינ, טימ ןעמאזוצ ,ןטידנאב

 טשינ ךיז טקעריד זדנוא ייב ןבָאה ןנעלָאק רעוועשראוו סנעמעוו ,קצָאװטָא

 עכעלרעסיוא ןטלאהעג רָאנ ,טעברא "רעקידובכב; רעד ןיא טקילײטַאב

 ,ןדיי עזָאלרעװ יד ךָאנ געיעג דליוו א ןביוהעגנָא ךיז טָאה סע .טסניד

 ןיא רעטרע עטשרע יד ןופ ענייא טמענראפ סָאװ ,גנוטָארסיוא עקיטולב א

 .גנוטָארפיוא-ןדיי ןופ עטכישעג רעד

 טנזיוט 14 ןופ גנורעקלעפאב א טאהעג טייצ רענעי וצ טָאה קצָאװטָא

 טכא ייב .ןפוא ןכעלרעדיוש א ףיוא ןעמוקענמוא ייז ןענעז עלא ,ןדיי

 "גריי רעקצָאװטָא רעד .עקנילבערט ןייק טריפענּפָא ןעמ טָאה ןדיי טנזיוט

 ןפיוקסיוא טזומעג ךָאנ טָאה (שטיווערוג ןעוועג זיא סעזערּפ רעייז) טאר

 םרֶא ןפיוא ןענעז "תואירב, ןופ עקנארק עלא .  .; ןטעליב-ןאב ייז ראפ

 סיורפ ןיימ ןענופעג ,ערעדנא ןשיװצ ,ךיז טָאה טרָאד .ןרָאװעג ןסָאשרעד

 זיא סָאװ ,שזדָאל ןופ דלעפנעמולב ישזעי רעקירעי16 רעד --- ןוז-ןרעדורב

 -לע ענייז טימ ןעמאזוצ קעווא ןשטייד יד ךרוד טָאטש יד ןעמענראפ ןכָאנ

 ןשינואג א םימ ןאמרעגנוי א ןעוועג זיא סָאד .עשראוו ןייק זדנוא וצ ןרעט

 -נעמולב בייל ןוא יקצילשיוו-רענניטע רעשזדָאל יד ןופ לקינייא ןא ,ּפָאק

 ןלאנעמאנעפ א טימ ,שילאקיזומ ךעלנעווענרעסיוא ןעוועג זיא רע .דלעפ

 -כרוד טשינ ןזיוועגסיורא טָאה רע .עידעּפָאלקיצנע עקידעבעל א --- ןורכז

 -םליפ טריאורטסנַאק ,ןעגנודניפרעד עשינכעט וצ ןטייקיאעפ עכעלטינש

 ענייז ייס .ןפיש ןוא ןענאלּפָארעא-רוטאינימ ךיוא יוװ ,ןטאראּפא-רעה ןוא
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1 

 וע ָא ק ר ו ט תם ַא נ ָא י

 ,עלא יד ייס ,(עיזאנמינ-הבולמ רעשזרָאל ןופ טסידנעּפיטס ןעוועג) רערעל

 דלעפנעמולב ישזעי ןקשטעגנוי םעד ןבָאה ,טרעקראפ םיא טימ ןבָאה סָאװ

 -עלטַא ןעוועג רע זיא רָאי 16 ענייז ייב .טפנוקוצ עסיורג א טגָאזעגסיוארָאפ

 -כעלש א, .ןגיוא עטוג ,עגולק ,עסיורג רֶאּפ א טימ ןייש-דליב ,טיובעג שיט

 ...טייצ רענעי ראפ "ןעזסיוא רעט

 ךיז טָאה ָאטעג רעוועשראוו ןיא גנורענרעד רעטכעלש רעד בילוצ

 טזומעג טָאה סָאװ ,טײהקנַארק-ןעגנול א ןעלקיווטנא ֹוצ ןביוהעגנָא םיא ייב

 -טָא ןייק ןקישסיורא ןסייהענ םיא ןבָאה םיריוטקָאד .ןרעוו טיהראפ לענש

 ןעמוק ןביוהעגנָא ךינ עקַאט טָאה רע ּוװ ,ןיירא םוירָאטַאנַאס ןיא קצָאװ

 -ענ טשינ טָאה ,קצָאװטָא ןיא ןדיי ערעדנא יד יו טקנוּפ ,רע ךיוא .ךיז וצ

 -ראפ ןבָאה ,ָאטעג ןיא ,רימ ןכלעוו ,רע- . ..ןבעל םוצ "טכער , ןייק טאה

 טָאה ,"ָארק עצראווש , סלא גנולעטשנייא רעשיטסימיסעּפ ןייז בילוצ ןעירש

 טעװ רעירפ רעבָא ,ןליּפשראפ המחלמ יד עקאט טעװ רעלטיה, :טגָאזעג סע

 -:יירא ןלעוו ןעיימרא עטריאילא יד ןעוו .ןדיי עלא ןטָארוצסיױא ןזייוואב רע

 תיב ןסיורג ןייא ןפערט טרָאד ייז ןלעוו ָאטענ רעוועשראוו ןיא ןרישראמ

 ךָאד ןוא :ןפורסיוא ןֹוא ןייטש ןטשרע םוצ ןיינוצ ןלעװ ייז ...תורבקה

 ןוא םיא ראפ עיצקאפסיטַאס עניילק א ..,"!ןענּוװעג המחלמ יד רימ ןבָאה

 ...םישודק עקירעביא עלא ראפ

 -רוק יד ןשיווצ ןעוועג זיא יקסנורָאב ןָאעל טסינַאיּפ רעטנאקאב רעד

 קצָאטטַא יט םוירָאטַאגַאס" "תואירב , ןופ ןינב
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 "אכע , טפאשלעזעג הקדב רער ןוב גנוטלאטוראפ

 ןייראפ-רעלדנעהגײלס סענופ גנוטלאוראפ

5
 44 

 רעומ-ללכ עשידיי רעקצָאװטַא

8 
 יב



 -טסנוק רעשידיי רעטסנוואב רעד ךיוא ."תואירב , רעקצָאװטָא ןופ טסענ

 םיא זיא םיסנ טימ .טלייהעג טרָאד ךיז טָאה ןאמדירפ סקילעפ רעלָאמ

 ןעמוקוצקירוצ ןוא ןפיולטנא ֹוצ טרָאד ןופ ןעננולענ "עיצקא רעד תעב

 -ָאל רעד .ןעמוקוצמוא טרָאד רעטעּפש ידכ ,ןיירא ָאטעג רעוועשראוו ןיא

 ףיֹוא רעצעזרעביא-סעטַארקַאס ,עדוארב רָאסעּפַארּפ-לאיזאנמינ  רעשזד

 ןיא סעיציזָאּפ עטסנעעזעגנָא יד ןופ ענייא ןעמונראפ טָאה רעכלעוו ,שידיי

 טלאװעגנ טשינ טָאה ,ָאטענ רעוועשראוו ןיא "ףליהניילא , רעשידיי רעד

 -"תואירב , עקירעביא עלא ,טמסראפ ךיז ןוא טנעה עשטייד יד ןופ ןלאפ

 ,דרָאמטסבלעז ןיינאב וצ ןזיוואב ןבָאה סָאו ,עטלייצעגנ רעסיוא ,עקנארק

 -פָאז , ןופ עקנארק-קיטסיינ יד .ןרָאװעג ןסָאשענסיוא םענייא זיב ןענעז

 עצנאנ ןייז ןוא רעלימ ר"ד .ןרָאװעג ןסָאשרעד טרָא ןפיוא ןענעז ,"אקווּוי

 .לַאקנַאיצ ןעמונעננייא ןבָאה ןָאסרעמעט החּכשמ יד ךיוא יוװ החּפשמ

 ןשיווצ ,טאנָאיסנעּפ םענופ ןוא "אקווויפָאז , ןופ לאנָאסרעּפ עצנאנ סָאד

 "טָאר ַארימ ,רעטכָאט-ןרעטסעווש סיורפ ןיימ ןענופעגנ ךיז טָאה סע עכלעוו

 .ןרָאװעג ןסָאשענסיוא עקנארק יד טימ ןעמאזוצ זיא ,גרעב

 "אקווויפָאז , רעקצָאװטָא ןֹופ זיא ?עיצקא, רעד ראפ נעט רָאּפ א

 -רא רעשיליוּפ-שידיי רעטסנוואב רעד .יורפ ןייז ךרוד ןרָאװעג ןעמונענוצ

 יורפ ןייז .קנארק קיטסיינ ןעוועגנ סנטצעל זיא סָאװ ,שטינז ?אכימ טסיט

 -אב שטינז זיא טרָאד .עשראוו רעטניה ,ןימָאלָאװ ןייק טכארבענ םיא טָאה

 .ךרָאמטסבלעז ןעגנאנ

 ןעמאזוצ ,ץייוו לימע ןְליוּפ ןיא "רעכאמ-ןטשרעב יד ןופ גינעק , רעד

 ןענעז עכלעוו ,טסענ-טאנָאיסנעּפ רֶאֹּפ א ךָאנ ןֹוא ןוז ןוא יורפ ןייז טימ

 -אב ןבָאה ,"אקווויפאז , ייב טַאנָאיסנעּפ ןיא ננולָאהרעד ףיוא ןעוועג דָארג

 -קסנימ ןופ גנוטכיר רעד ןיא ןפיולטנא ֹוצ טונימ רעטצעל רעד ןיא ןזיוו

 .קצעיוװָאזַאמ

 -מוא ןיא "עיצקא , רעקצָאוטָא רעד ןופ נָאט ןטשרע םעניא דלאב

 ךלמ , ,"עטכאלּפ החמש , ,"ןויסנ, ןֹופ רבחמ רעד) רענערּפ בקעי ןעמוקעג

 .ןרָאהנייא .א רָאטקאדער ךיוא יוװ ןֹוז ןוא יורפ ןייז טימ ("ךעליירפ

 ןיא ייז וצ ןעמוקעגניירא ?עיצקא , רעד תעב ןענעז ןשטייד יד ןעוו

 -רעטנוא ייז טלָאװעג ,ןיטסיטנעד א ךאפ ןופ ,רענערּפ יורפ טָאה ,בוטש
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 ןעוװועג סע ויא יוזַא

 יד .טעניבאק ןיִא ךיז ייב טאהעג טָאה יז סָאװ ,ןייצ ענעדלָאנ טימ ןפיוק

 ...ןגָאלשעצ טוג ךָאנ רענערּפ יורפ יד ןוא ןעמונענוצ דלָאנ סָאד ןבָאה ןשטייד

 -אב טלאטשנא ןייז ןופ רעדניק רֶאֹּפ א טימ טָאה סָאװ ,סיל ןמלק

 ףרָאד ןיא ךיז ןטלאהאבסיוא ןוא טנעה עשטייד יד ןופ ןפיולטנא וצ ןזיוו

 ,רעיוּפ א ךרוד ןרָאוװעג טענרהרעד זיא ,קצָאוטָא ןופ טייוו טשינ ,ןילקעט

 רע זיא געט ייווצ ,ּפָאק ןרעביא לעדאּפש א טימ טגנאלרעד םיא טָאה סָאװ

 -נסיוו רעשיליוּפ-שידיי רעד ,רעוואניוו ָאנורב ךיוא .טססוגענ ןוא ןנעלעג

 -רעד ףיוא קצָאװטָא ןיא ןעוועג דָארג זיא סָאװ ,רעביירש ןוא רעלטפאש

 .ןעמוקענמוא ?עיצקא, רעד תעב זיא ,גנולָאה

 סָאװ ,(שטיווָארעבאפ) קינלאכאנ עקרוא

 ךָאנ ,ןפוא ןשידלעה א ףיוא ןעמוקעגמוא ןזיא

 -אּפוקֶא רעשטייד רעד ןופ גנאפנָא עמאס םייב |

 ,ןגיוא יד ןכָאטשענסיױוא רעירפ ןעמ טָאה ,עיצ

 :ןשטייד יד וצ ןעירשענסיוא טָאה רע לייוו

 רעייא ,רקפה ןזיא טולב שידיי זא ,טשינ טניימ ,

 ...?!ןעמוק ךיוא טעוװ ףוס

 תעב טנכייצענסיוא ךיז טָאה סרעדנוזאב

 -מרוטשרעטנוא רעד ?עיצקא , רעקצָאװטָא רעד

 ,א"צ ,טָאה רע .טכילש -- .ס .ס ןֹופ רעריפ

 רעד ןעוו ,ןציירקטסנידראפ ענרעזייא ייווצ טימ דיי ןשטייד א ןסָאשרעד

 ענייז ףיוא ןזיוועננָא םיא ןוא טלעטשענ םיא ראפ ךיז טָאה דיי רעשטייד

 טכילש טָאה ,טסורב רעד ףיוא ןנָארטעג טָאה רע עכלעוו ,ןציירק-טסנידרַאֿפ

 ןוא ןטסנידראפ עסיורג עקאט טָאה רע זא ,טגָאזעג ךעלפעה רעייז םיא
 ,טרָאװ ןטלאהעג טָאה שטייד רעד .רבק-ןרע ןַא ןעמוקאב רע טעװ ראפרעד
 -וצ טשינ ,רעדנוזאב ןייז רבקמ םיא םינרבק עשידיי יד ןסייהעג טָאה רע

 ."ענייווש-ןעדוי עשינלָאּפ , יד טימ ןעמאז

 יד ןיא ןפָאלעצ ךיז ןדיי טנזיוט יירד א ייב ןענעז עיצקא רעד תעב
 יז טָאה ןעמ ןענאוו ןופ ,רעפרעד ןוא ךעלטעטש ערעדנא ןוא רעדלעוו
 יו טקנוּפ ןרָאװעג "טרידיווקיל , ןענעז ייז ןוא ?ןבעגעגסיוא, רעטעּפש
 .קצָאװטָא ןופ ןדיי יד

 ,יװַָאטַאנַארג , ןפורעג ייז טָאה ןעמ יו רעדָא ,ייצילַאּפ עשיליוּפ יד

 קיגלאכאנ עטרוא
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 עיצוקעזקע רסאמ רעד ברע ןדײײ רעקצַאװטַא עפורג א

 ןעמוקאבסיורא טשינ הלילח לָאז דיי ןייא ןייק זא ,ןטיהענוצ טונ ןיוש טָאה

 -טימ רעוויטקא רעד קנאד א) טּפאכענפיוא ןוא ?עקטסַאּפ , רעד ןופ ךיז

 ןדעי (גנורעקלעפאב רעשיליױּפ רעקימורא ןוא רעקיטרָאד רעד ןופ ףליה

 -סיוא רעדָא ןפיולטנא ךרוד ןעוועטאר ֹוצ טימאב ךיז טָאה סָאװ ,םענייא

 יד ןיא ןבענעגרעביא קידתונמחרבמוא דיי ןדעי טָאה ןעמ .ךיז ןטלאהאב

 ,קידנעמענוצ ,טרידיווקיל םיא טרָא ןפיוא ןיילא רעדָא ןשטייד יד ןופ טנעה

 .ןכאז ענייז עלא ןברק םייב ,ךיז טייטשראפ
 עטּפאכעג רעדָא ענעפָארטענ עלא ןעמ טנעלפ "עיצקא , רעד ךָאנ ךיוא

 קראטש ךיז טָאה טעברא רעקיזָאד רעד ןיא .טרָא ןפיוא ןסישרעד ןדיי

 טנַאנטיול ,עירעמראדנאשז רעקיטרַא רעד ןופ ףעש רעד טנכייצענסיוא

 ןשיווצ ,ןדיי עּפורג א ןריפ וצ טכארבעג לָאמא םיא וצ טָאה ןעמ .רעשּפיל

 רערעג א) קאנרעטסאּפ דיי רעשידיסח רעד ןענופעג ךיז טָאה סע עכלעוו

 םיא טָאה ןעמ .עשראוו ןיא קידבאפ-ףייז א ןֹופ רעמיטננייא .ווענ ,(דיסח

 עכלעוו ,ךעלקינייא עניילק ייווצ ןוא רעטכעט ייווצ ענייז טימ טכארבעג

 ןעוועג טלא ןיא קאנרעטסאּפ ,רעלעק א ןיא ןטלאהאב ןענופעגנ טָאה ןעמ

 ןוא דרָאב רעסייוו רעסיורג א טימ ,ל?דיי ןיילק א ןעוועג ,רָאי 70 יד ייב

 רע זיא ,ןסיש םוצ רעלעק םענופ טריפעגסיורא םיא טָאה ןעמ ןעוו .תואּפ
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 -טיול .(טיוט םוצ טונימ עדעי טיירג) תילט ןוא ?טיק ןיא ןוטעגנַא ןעוועג

 יסנָאמעד א ראפ זיא סָאד סָאװ ,קזוח טימ טנערפעג טָאה רעשּפיל טנַאנ

 רָאה ןעמ עכלעוו ,רעטעברא-רענאל עשידיי יד ןופ רענייא ..,.עיצארט

 זא ,טרעפטנעעג טָאה ,ענעסָאשרעד יד ןייז רבקמ ןלָאז ייז ידכ ,טכארבעג

 .םידנב עכלעזא ןוטוצנָא ,טיוט םוצ ןעיינ ייז ןעוו ,נהנמ א ןיא ןדיי ייב

 רע יצ ,רעשּפיל טנַאנטיול םעד טנערפעג טָאה קאנרעטסאּפ רעטלא רעד

 "קיצראהטיירב , םיא טָאה רעשּפיל .רעטרעוו רֶאַּפ א ןגָאז טיופ ןראפ געמ

 -רעביא ןַא ןיב ךיא זא ,ןסיוו טייז , :טגָאזעג טָאה קַאנרעטסאּפ .טביולרעד

 ביוא .גנאנגרעטנוא רעייא ןיא ביולנ ךיא .דנאלשטייד ןופ אנוש רעטנייצ

 ןדיי עלא .ןבעלרעד ןדיי ערעדנא סע ןלעוו ,טרעשאב טשינ סָאד זיא רימ
 ייז ?קידלוש רעדניק יד ןענעז סָאו רעבָא .ןעננערבמוא טשינ ריא טעוו

 סָאװראפ ...םיאנוש ערעייא ןייז וצ ?כש ןייק טשינ וליפא ךָאנ ךָאד ןבָאה

 טשינ וטספמעק סָאװ ראפ ?טנָארפ ןפיוא טשינ ,טָאירטַאּפ רעסיורגנ ,וטסיב

 -ראפ א טסלמאז ןֹוא טייהרעכיז ןיא ךיז טסציז רָאנ ,דנאלרעטָאפ ןייד ראפ

 רעכיז סע וטסינ קנאבסכייר רעד ןיא ...סטונ ןוא בָאה שידיי ןופ ןגעמ

 טשינ ריד סע טעוװ ,ןייז טשינ לָאז סע יו זא ,ןסיוו ייז . . . ןיירא טשינ

 ...?ןעמוקאב ליווװ

 ןישעזדעימ ןיא םוירָאטַאגַאס םעדעצמ טפ םיניגב יד ןופ רעבײהא
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 וו ָא ק ר ו ט סם ַא נ ָא ו

 -כיימש וצ שינָאריא ןביוהעגנָא ןבָאה ןרַאדנַאשז עקידנעייטשייב יד

 ןוא רעװלָאװער םעד טּפאכענסיורא טָאה ,סעכ ראפ טיור ,רעשּפיל ,ןעל

 -נַאשז יד ,טרָא ןּכיוא ןטיוט א קַאנרעטסאּפ ןשידלעה םעד טגיילעגקעווא

 טשינ גנוגערפיוא ןופ ןבָאה ,רעדניק יד וצ ןסָאשעג ןבָאה עכלעוו ,ןרַאד

 רעדניק יד .טנעֶאנ רעטעמ יירד ןופ קידנסיש ,ןליוק עטשרע יד ןפָארטעג

 ...רבק םייב טגיילעגסיוא עיצוקעזקע רעד ראפ ןעמ טָאה

 -כרוד עדאנירב-"טדראהנייר ץאזנייא , יד טָאה טסוניוא ןטס20 םעדי

 טרָאד "קידנרידיווקיל, ,ןישעזדעימ-ץינעלאפ ןיא ?עיצקא, יד טריפעג

 ןצנאנ םעד ןֹוא "םויראטאנאס-םעדעמ , ןופ רעדניק עלא ערעדנא ןשיווצ

 ' ,לאנָאסרעּפ

 קצָאװטָא ?ןכאמנייר-ןעדוי, ןוא "טעברא, עקיטולב יד ןוטּפָא ןכָאנ

 .עשראוו ןייק ןעמוקעגקירוצ ?ןדלעה , יד ןענֶעז ,"עיניל רעקצָאװטָא , ןוא

 רעד ןיא ןריטמַא וצ ןביוהעגנָא רעטייוו טָאה ?בַאטש-סגנולדיזסיוא , רעד

 -ערג א טימ ןרָאװעג טיינאב זיא ָאטעג ןיא ?עיצקא ,, יד ."עלעטשלעפעב ,
 .טציא זיב יו טפַארק רערעס
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 עג זש

 רעדניק ערעזדנוא ןעוועטאר זומ ןעמ

 ןעמ שטָאכ .גנומיטש עקידרוּפכ-םוי א זיא סאגנ ענלימ רעד ףיוא

 םענייק ,ּפָאש-לאטעמ רעזדנוא רעסיוא ,"עיצקא , רעטצעל רעד תעב טָאה

 עכעלטע .גנוטסיווראפ א ןרָאװעג טכאמענ ךָאד טרָאד זיא ,טרירעג טשינ

 ןעיורפ בור'ס ,ענעסקאוורעד טרעדנוהייווצ רעביא ןוא רעדניק קיצנאווצ

 .ןרָאװעג ןסירעגסיורא "?עיצקא, רעד תעב ןענעז ,ןשטנעמ ערעטלע ןוא

 יד ןופ לרוג רעד זא ,טייטשראפ ןעמ ןוא ןברוח ןפיוא םורא ךיז טקוק'מ

 רימ ןבָאה רעירפ .רעטעמתחעג א ךיוא זיא ערעזדנוא ןּפָאש עקירעביא

 -לראק סָאבעלאביּפָאש רעזדנוא ןופ "טייקיטכעמלא, רעד ןיא טביולגענ ךָאנ

 ,רעלימ לארענעג-.ס.ס םעד ,רעטָאפ ןייז ןופ תוכז ןיא זא ;רעלימ ץנייה

 זדנוא טָאה ?עיצקא, עטצעל יד ."גנולדיזסיוא , ןופ טרעכיזעג רימ ןענעז

 ןעמ .ןעיוב וצ סָאװ ַאטשינ זיא םעד ףיוא זא ,טנייצרעביא טלוב רעבָא

 טָאה ןעמ סָאװ ,ןשטנעמ ענלצנייא .רעטייוו ןוט וצ סָאװ בשיימ ךיז זיא

 עקינייא .,קירוצ טנווֶא ןזיב ןעמוק ,ץאלּפנאלשמוא ןפיוא טריפעגקעווא

 ןעמ טָאה ערעדנא יד ;יײצילָאּפ רעשידיי רעד ךרוד טפיוקעגסיוא ךיז ןבָאה

 טניילעגנייא טָאה ןאמפלעה דוד רעשינרענע רעד ."ןעיצוצסיורא , ןזיוואב

 -נייא ,ץאלּפנאלשמוא ןפיוא ןרָאפמורא ןייא ןיא ןטלאהעג טָאה רע .ןטלעוו

 ןשטנעמ עטלייצעג ןזיוואב טָאה רע .ןבעל ןנייא ןייז ייברעד קידנלעטש

 -וצקירוצ ןזיואב טשינ רעבָא ןעמ טָאה דניק ןייא ןייק .ןעיצוצסיורא

 .ןעננערב

 ןנעוו ךיז ןטאראב ןוא רעמיצ ןיא רימ ייב ןשטנעמ רָאּפ א ןציז רימ

 ונאל יװ ?רעדניק ערעזדנוא טימ ןייז טעוװ סָאװ .ענאל רענעפאשעגנ רעד

 -אבסיוא סָאד ?ראפעג ןופ ןעיירדוצסיורא ייז ןעננילעג יוזא זדנוא טעוז
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 ןלעוו "ייז, ביוא ןוא .ענארפ יד ןזייל גנאל ףיוא טשינ ךיוא ןָאק ייז ןטלאה

 !?לאפ רעד ןעוועג לָאמנייא טשינ ןיוש זיא סע יוװ ,טניה-ריּפש טימ ןעמוק

 ץלא ףראד ןעמ זא ,רָאלק זיא סע .ןייז טשינ םכח ןייק ןיוש ןעמ ןָאק ָאד

 ןשטנעמ-ּפָאש ערעזדנוא ןופ רענייא טשינ .רעדניק יד ןעוועטאר וצ ידכ ,ןוט

 ןעשעג זיא זנוא ייב טנייה קילגמוא עצנאג סָאד זא ,טגָאלקַאב ךיז טָאה

 ...רעדניק יד בילוצ

 -נערב טשינרָאג וצ טעוװ טנעה עטגיילראפ טימ ןציז זא ,רָאלק זיא סע

 'ךָאד זיא רע ןוא .ןזיוועג טשינ רעמ ןיוש ךיז טָאה יקסיעדַאנ דרַארעג ,ןעג

 -ערעטניאראפ וצ ןינע םעד טימ טגָאזעגוצ טָאה רע .ץראה טימ שטנעמ א

 ןוא (טעטימָאקספליה רעשיליוּפ) .ָא.נ.ר ןֹופ טניירפ עשיליוּפ ענייז ןריס

 .טאקאװדא רָאֿפ נייל ךיא .גנונעוואב רעשידרערעטנוא רעשיליוּפ רעד ןופ

 ,טניירפ עשיליוּפ ענייז טימ שינָאפעלעט ןדניבראפ ךיז לָאז רע ,טערקדליש .י

 'רעבָא .ןקידיילרעד טשינ םינינע עכלעזא ןעמ ןָאק ןָאפעלעט ןכרוד ,תמא

 -וקוצניירא שינעביולרעד א ןעמוקאב ןענַאק ייז ןופ רעצימע טעוװ רשפא

 :טאקַאװדא רעד ךעלנעטדנַאט ןייגנ וצ זדנוא וצ טמוק טָא ,ָאטענ ןיא ןעמ

 -ךדליש ...ןטפעשעג רָאנ רעבָא ןריסערעטניא םיא .יענוטרוק עד ןעודָאב

 ,טייז רעשירא רעד ףיוא ןרינָאפעלעט ירפרעדניא דלאב ןנרָאמ ףרַאד טערק

 וצ ןרינָאפעלעט לָאמאכָאנ ךיוא לעוװו ךיא .ןייטשטָאר -- עקיבלעז סָאד

 סילשאב ךיא .ןניילּפָא טשינ ןוא ןוט סעּפע ןעמ זומ סלאפנדעי .ןיקסיעדַאנ

 .ענואלעשז-אנשעל ףיֹוא רעױטד-ַָאטעג םוצ נָאטרַאפ ןגרָאמ ןיגוצּפָארא

 יד ןפורעג זדנוא ייב טָאה ןעמ יווװ) "סעקווּוצאלּפ , יד ךרוד ןעיינ טרָאד

 -סטעברא ערעייז וצ טייז רעשירא רעד ףיוא רעבירא ןעייג סָאװ סעּפורג

 -ענ עקינייא טימ ןקידנעטשראפ וצ ןעימאכ ךיוא ךיז לע ךיא .(רעטרע

 ןיא ןצלוש ייב זיא קישזונ דוד .רעוט עשידרערעטנוא ןוא עכעלטפאשלעז

 .ענושמ בלאה זיא רע .ןדער טשינ טציא רעבָא ןעמ ןָאק םיא טימ .ּפָאש

 -ייא ןוא רעטכָאט ,יורפ ןייז ןעמונענוצ םיא ןעמ טָאה טראוורעדמוא ץנאג

 ."חרזמ , ףיוא טריפענסיורא ןיוש ייז ןעמ טָאה ןעוו סָאװ רעדייא ןוא םעד

 נעט יד זא ,טנָאז יז .נרעבנירג-במָאלַאנ אלַא טימ ךיז קידנעטשראפ ךיא

 רעשירא רעד ףיוא ךיז טעדנירג'ס .הבושת עטערקנָאק א ןבָאה יז ףראד

 'ריא טימ ןייטש לָאז ךיא .רעדניק עשידיי ןעוועטאר וצ טעטימָאק א טייז

 ןעמוק יז טעוװ ,ןסיוו רעירפ סעּפע טעװ יז ביוא .טקאטנָאק ןקידרדסכ ןיא
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 ןעװעג סע ווא יוזַא

 ןיא ןגעוואב וצ ךיז רעטכייל זיא ,רעטסעװשדלָאטיּפש סלא ,ריא .רימ וצ

 טשינ רעדייל טָאה םולבלעגנניר ר"ד .ןטנעמוקָאד עקירעהעג יד טָאה יז .סאג

 ןבָאה עישַאב יורפ ןייז ןוא ןאמרעב ףלָאדא ר"ד .ןטקַאטנָאק עקירעהעג יד

 -רעד וצ סעּפע טפָאה'מ .טייז רעשירא רעד ףיוא ןטקאטנָאק ןדנובעגנָא

 .ןרעיוד רעבָא זומ'ס .ןכיירג

 .םורא ךיז קוק ןוא רעױט-ָאטעג םוצ וצ ךיא םוק נָאטראפ סנגרָאמוצ

 ניזוק ןיימ .ךעלרעפענ וצ .ןייטש טשינ רעבָא ןעמ ןָאק טרָא ןייא ףיוא

 טלָאװעג טָאה יז וװ ,טמא-סטעברא םוצ קעווא ןיא ןיטנעוועל עישאב

 ןעמוקענקירוצ טשינ רעמ ןיוש יז זיא ,עטראק-סטעברא ריא ןעלּכמעטש

 ןענופעג ךיז טָאה סָאװ ,טמא-סטעברא םייב ןענאטשעג זיא יז ןעוו .םייחא

 ריא ףיוא קידנטראוו ,רעױט-ָאטענ םייב ,"םוינעלָאק , ןֹופ עדייבעג רעד ןיא

 -ניפ ןופ ןכייצ ןטנאקאב ןטימ ךיז וצ ןפורעגוצ רַאדנַאשז א יז טָאה ,עייר

 וצ ןעגנאנעגוצ ךיילנ ,ךיז טייטשראפ ,זיא יז ..."םָאק ,םָאק , טימ ןוא רעג

 ןוא ךיז ייב טאהענ טָאה יז סָאװ ,שַאט-ןטקַא ריא טנפעעג טָאה רע .םיא

 -ענ טָאה יז סָאװ ,שעוו ךעלקיטש רֶאֹּפ א טאהעג טָאה יז .טקוקעגניירא

 ףיוא רָאנ טנַאקעג ןעמ טָאה טלָאמעד .ןפיוקראפ וצ סע ידכ ,ךיז ייב ןטלאה

 ןענָאק ֹוצ ידכ ,טפיױקראפּפָארא ץלא ךיז ןופ טָאה ןעמ .ןבעל ןפוא אזא

 ןופ טכארבעג ןבָאה "םעשזַאקוװוצַאלּפ , יד סָאװ ,טיורב ?קיטש א ןפיוק

 טימ ןעמונענטימ ,טעברא רעד וצ קידנעיינ ,ןבָאה ייז .טייז רעשירא רעד

 טפיוקראפ ץלא סָאד ןוא סערדלָאק ,םישובלמ ,שעוו ךעלקעּפ ָאטענ ןופ ךיז

 .ןטקודָארּפסנבעל ףיוא טשיוטעגסיוא רעדָא

 -סנבעל ןעננערבקירוצ ןוא ָאטעג ןופ ןכאז עלא יד ןריפוצדעכירַא

 עטסטכייל יד ןופ ןעוועג טשינ ךיוא זיא טייז רעשירא רעד ןופ ןטקודָארּפ

 סע טָאה ךאוו עשטייד יד ביוא ,הנכס טימ ןדנובראפ ןעוועג זיא סע .ןכאז

 -סיוא עסיורג טימ טקידנעעג ךיז סע טָאה ,לאפ ןטסעב ןיא ;ןענופעג ייז ייב

 טָאה סע .(ךאוו יד ןפיוקרעטנוא) "ןרימש , טזומעג טָאה ןעמ םורָאװ ,ןבאג

 ,יוו ,ןפיוקרעטנוא טזָאלעג טשינ ךיז טָאה ךאוו א זא ,ןפָארטענ רעבָא ךיז

 טקעמשעג סע טָאה לאפ אזא ןיא ."ןייטשנעקנארפ , טנוה-טולב רעד ,לשמל

 ,ּפעלק עקראטש טימ -- לאפ ןטסעב ןיא ,ּפָאק ןיא ?יוק א טימ

 -םיונוצ ךיז ןנעלפ ,"סעקוווצאלּפ , ערעייז טיול ,סעּפורג-טעברא יד

 יד ןעוו ןוא ,רעױט-ָאטעג ןופ טייוו טשינ ,סאג ָאנשעל רעד ףיוא ןעלמאז
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 טלעטשעגסיוא ייז ןעמ טָאה ,טעלּפמָאק ןיא ןעוועג ןיוש ןיא עּפורג עצנאג

 ןעננאנעגוצ זיא (ןַאמ-סגנונעדרָא) רעריפ-עּפורג רעייז ןוא ןעייר עכיילג ןיא

 "עקוווצַאלּפ , רעד ןוא רעד ןופ עּכורג יד זא ,ךאוו יד טריטרָאֿפאר ,רעיוט םוצ

 ןופ דנאטשאב ןיא ,(עקווּוצַאלּפ רעד ןופ עמריפ יד ןפורעגנָא רע טָאה ָאד)

 ירא רעד וצ טייג (לָאצ יד טנכערעגסיוא) ןשטנעמ ליפיוזא ןוא ?יפיוזא

 "וקָאד םעד ןוא םעד ןופ ךמס ןפיוא ,טעברא רעד ןופ טמוק רעדָא ,טעב

 -עביולרעד ןוא עמריפ רעד ןופ עיסעצנָאק יד ןזיוועג רע טָאה ָאד) טנעמ

 .(עּפורגפטעברא רעשידיי רעד ףיוא שינ

 ,(?עטרימשעג א טסייה סָאד) ?ענעגייא, ןַא ןעוועג ךאוו יד זיא

 .הרושכ ךרוד ץלא זיא

 -ידיי רעד ןופ ןענאטשענ זיא סָאװ ,טנאיצילָאּפ-ךאוו רעשידיי רעד

 -וצ רעירפ טָאה סָאװ ,"קעיַארג, רענעפורעג יוזא רעד ,רעיוט טייז רעש

 םע טָאה ,"ּפָאק, ןדעי ראפ טלעגנ סָאד "רעריפנּפורנ , םייב ןעמונעגפיונ

 רעד .ןיירא עּפאל רעד ןיא שטייד םעד טקורעגניירא ,טייהרעטקרעמַאבמוא

 -ענכרוד ןוא ?ּפעק , יד ןעמיטש סע יצ ,טלייצענרעביא רָאנ טָאה שטייד

 לביטש-ךאוו ןיא רֶע טָאה רעטעּפש .ןכאז יד טימ ?טרָאּפסנַארט , םעד טזָאל

 ,"ּפעק , עטזָאלענכרוד יד טימ טמיטש סע יצ ,טלעג סָאד טלייצענרעביא

 יו ,ןראדנאשז-ךאוו עקירעביא יד טיס טלייטעג ךיז רע טָאה טלענ ןטימ

 ןענאטשעג ןענעז סָאװ ,ןטנאיצילַאּפ עשיליוּפ יד לייט א ןבענענ --- ךיוא

 .ףתוש-טנאיצילָאּפ ןשידיי םעד -- ןוא ,רעיוט טייז רענעי ןופ

 רעדָא ,טראנענּפָא לָאמא םיא טָאה'מ ןעוו ,ןעוועג רעבָא זיא יוװ

 ןזיוועגסיורא ךיז טָאה סע יוװ ?ךעלּפעק , רעקינייוו ןבעגעגנָא ,תועט יּפ לע

 סעּפורג עקידנעייגכָאנ עקירעביא עלא ןיוש ןענעז טלָאמעד . . . ןלייצ םייב

 -טנאיצילאּפ רעשידיי רעד ןוא רערעדנא רעד ךָאנ ענייא "ןרָאװעג טנערבראפ,

 סָאד .ןטסָאּכ ןייז ףיוא ןזייוו טרָאטענ טשינ רעמ ןיוש ךיז טָאה רעלקעמ

 "סעשזאקווצאלּפ , יו רעדָא ,"ןעמענ, סָאװ ,ןשטייד ןגעוו דייר א זיא

 -ניה , ףיוא ןפָארטעגנָא רעבָא ןעמ טָאה ."ןשטייד עטונ , :ןפורעג ייז ןבָאה

 ןא ןעוועג ענאל יד ןיוש זיא ,ןעמונענ טשינ ןבָאה סָאװ ,"ןשטייד עשיט

 וי | | .ערעגרע

 ,עקיבלעז יד ןעוועגנ בֹור'ס ןענעז ןראדנאשז ןוא ןטנאיצילָאּפ-ךאוו 'יד

 ןעמ טָאה לָאמעלא טשינ ןוא העש רָאֹּפ עדעי ןטיבעג רעבָא ךיז ןבָאה ייז
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 ןעװעג סע זיא יוזַא

 ןעמ טָאה .העש רענעבענעג רעד ןיא ןייטש טעװ סע רעוו ,ןסיוו טנָאקעג

 טָאה ,ןכאז עלופטרעוו רעקינייוו ,ערענעלק יד .לזמ ףיוא טליּפשעג עקאט

 עטסלופטרעוו יד ןוא ,"ןברק , סלא ,ףיוא-ןביוא ןופ ןטלאהעגנ דימת ןעמ

 ,שעוו ןטעלּפמָאק רֶאּפ א ךיז ףיוא ןוטעננָא טָאה ןעמ .טקעטשראפ טונ ןכאז

 -ךוּפ ענעדייז יד טימ טלקיוװעגמורא ךיז ןבָאה ערעדנא ;ןגוצנא רָאּפ א

 ןוא (טלָאצעג טוג טייז רעשירא רעד ףיוא ןעמ טָאה םעד ראפ) סערדלָאק

 ןבָאה יוזא רעפענמוא .גוצנא םעד ןוא דמעה סָאד ןוטעגנָא םעד ףיוא טשרע

 טיוט םוצ טריפעג ןרעװ רעדניק עשיד" רעשזדָאל

 עיצאוטיס רעד ןופ טייקטסנרע רעצנאג רעד ייב .ןעיורפ יד ןוטענ ךיוא

 -סיוא ןוא עטעבענסיוא-טסעפ יד קידנעעז ,ןכאלעצ טזומעג ךיז ךיא בָאה

 ...סענואלק-קריצ יוװ ןעזענסיוא ןבָאה סָאװ ,ןעיורפ ןוא רענעמ עטּפָאטשעג

 -רעד ךאוו רעד ייב טָאה ןעמ ןוא טליּפשענוצ טשינ לזמ סָאד טָאה
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 וו ָא ק ר ו ט = סם ַא נָא וי

 .ךיז ןעיצוצקירוצ טעּפש וצ ןעוועג ןיוש זיא ,"ןשטייד עטוג טשינ, יד ןעז

 "עג ,קסּפ ןקירעהעג םעד ןגָארטסיױרא ןראפ ןשטנעמ יד טימ טָאה ןעמ

 יד ןופ ןגיוא יד ףיוא ךיז ןבָאה עלא ."?קאטקעּכס , ןתמא םעד טכאמ

 .עלא .ןריובעג ייז טָאה עמאמ יד יװ יוזא ןוטסיוא טזומעג עקידנזעוונָא

 טָאה ןאד טשרע .,ןיירא בוטש-ךאוו ןיא ןרָאװעג ןגָארטעגניירא ןענעז ןכאז

 םייב ןענאטשעג ןענעז סָאװ ,סעּפורנ-טעברא יד .ןעוועג קסּפ םייקמ ייז ןעמ

 -קירוצ ךיז ןזיוואב ךָאנ ןבָאה ,רשכ טשינ ןעוועג ןענעז ןוא ףוס עמאס

 .ראפעג ןופ סיורא ןוא ןעיצוצ

 טמיטשאב סענישזורד-סטעכרא עשידיי יד ראפ ןבָאה ןשטייד יד

 רעשירא רעד ףיוא ָאטענ ןופ רעיוט םעד ןיינוצרעבירא ןהעש עלעיצעּפס

 טשינ "עקווּוצַאלּפ , ןייק ןיוש זיא העש רעד ךָאנ .קירוצ ןוא סיורא טייז

 | .ןרָאװעג טזָאלענכרוד

 טָאה ,טייז רעשירא רעד ףיוא רעבירא ןענעז סָאװ ,סעּפורג יד טימ

 טייטשראפ ,ןיוש טָאה סָאד .קירוצ ןוא ןיהא ןשטנעמ טלגומשעג ךיוא ןעמ

 ןבָאה רעריפ-עּפורג יד רָאנ טשינ .טלעג עמוס ערעסערג א טסָאקעג ,ךיז

 "קעמ , יד ךיוא טרעיינ ,(ןגעמראפ א טכאמעג ייז ןבָאה בנא) טלעג ןעמונעג

 יו טקנוּפ ,ןשטנעמ טימ טלדנאהעג טָאה ןעמ ."רעלטימרַאפ , ןוא "סרעל

 | .ןכאז יד טימ

 ןופ .עטנאקאב טכוזעג ןוא םלוע םעד וצ טקוקענוצ ךיז בָאה ךיא

 רעטנאקאב רעד ,טניירפ א סניימ סיורא טננירּפש סעּפורג יד ןופ רענייא

 :דיירפ טימ רימ ףיוא ףיורא טלאפ רע .ןאמייל ןָאמיש רעמיטננייא-ָאניק

 ךיא,-- .סיוא רע טפור --- "טקישעגוצ טציא ךייא טָאה טָאנ ,סַאנָאי , --

 ןכלעוו ןיא ,ןגָאז טנָאקעג טשינ רימ טָאה רענייק .םורא רדסכ ךייא ךוז

 ךיא .ןעוועטאר יז ןעק ןעמ ?לרעטכעט רעייא ןזיא ּוװ .טעברא ריא ּפָאש

 ערעווש יד ןיא .ןרעיוא ענענייא עניימ טשינ ביולג ךיא ..."ןוט סע ?יוװ

 ענענייא ערעייז ןגעוו ,ךיז ןגעוו רָאנ ןטכארט ןזומ ןשטנעמ ןעוו ,ןהעש

 -נידאב עקידכשוח יד לייוו ,ןטסיאָאגע ןרעוו ןליוו רעייז ןגעק ןוא ?ּפעק ,

 א טמרָאפענסיוא ןבָאה טייקרעכיזמוא ןוא דחּפ רעקידנעטש רעד ,ןעגנונ

 ,ליצ ןייא טאהעג רָאנ טָאה סָאװ ,שטנעמ-ָאטעג א -- שטנעמ ּפיט םעיינ

 עכלעזא ןרעה וצ טראוורעד טשינ ןעמ טָאה ,ןטלאהכרוד : גנאלראפ ןייא

 "עג עטסקידנעמאלפ יד ,ןשטנעמ עטסקראטש יד ןעוו ,טייצ א ןיא ;דייר
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 טמוק ,ןרָאװעג טּפמעטראפ ,ןכָארבעננייא ךיז ןבָאה רעוט עכעלטפאשלעז

 ... דניק א סטניירפ ןייז ןעוועטאר וצ יוזא יו טכארט ןוא ןאמייל אזא

 ,..ןטאט ענעביוהרעד עכלעזא ןופ טניױוװעגּפָא ןיוש ָאטענ ןיא ךיז ןבָאה רימ

 טגָאז ןוא סערדא ןיימ רע טמענ ,ןיינּפָא ןיוש זומ "?עקוווצַאלּפ , ןייז תויה

 -ַאלּפ , רעד טימ ןיינ טשינ גָאט םעד טעוװ רע ,ןגרָאמ רימ וצ ןעמוק וצ רימ

 .טייז רעשירא רעד ףיוא ?עקוווצ

 גנוטכיר רעד ןיא ןנָארטענמייהא ךימ טָאה גנונעפַאה ןופ ?ארטש א

 וצ רעווש זיא שרעדנא לייוו ,ןגָארטענמייהא נָאז ךיא .סאנ ענלימ רעד וצ

 -ּפָאש ןיימ זיב רעױטדָאטעג ןופ ךלהמ רעד .קירוצ געוו םעד ןענעכייצאב

 ,גנאג טונימ 10 לכה-ךס ,רעסיורג ןייק ןעוועג טשינ זיא ענלימ ףיוא רעיוט

 קידנפאשראפ ,העש ייווצ רעביא טרעיודעג רימ ייב רעבָא טָאה געוו רעד

 ןיא ןיוש ךיז טָאה'ס לייוו ,רעצ ךס א לרעטכעט ןוא יורפ ןיימ טימרעד

 לָאמ עקינייא ךיז ךיא בָאה העש ייווצ יד ןופ ךשמ ןיא ."ןביוהעגנָא , סאג

 -ָנַא ןַא ."עיצקא, יד ןביוהעגנָא ןיוש ךיז טָאח'ס .ןטלאהאבסיוא טזומעג

 ,לָאטיּפש ןשילעגנאווע ןופ טנעָאנ ,סַאנ עקצילעמראק רעד ףיוא ,לָאמ שרעד

 -וצסיוא טימַאב ךיז טָאה סָאװ ,דיי ןננוי א טנָאיעג ןשטייד ייווצ ןבָאה

 טשינ ךיס רועיש טָאה ליוק יד ןוא ןסָאשעגכָאנ ןבָאה ייז .ןטלאהאב

 .ןפָארטעג
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 ךיז סע טכָאק סַאג ענלימ רעד ףיוא ,םייהרעד ןיא ךיא ןיב ךעלדנע

 .עשעג טשינרָאנ לָאמנייק טרָאד טלָאװ סע יו ,לסעק א ןיא יוװ רעדיוו

 -ענקעווא , יד ןופ טרָא ןפיוא "רעטעברא, עשירפ ןעמוקעג ןענעז , סָאד

 ןזיירּפ יד .ּפָאש םענופ עיצקעריד רעשידיי רעד טימ ךיז טנניד'מ ."ענעמונ

 ךיז ןענָאק עלא טשינ ןא ,טפיורשעגפיוא יוזא ןענעז "ןרעמונ , יד ראפ

 ןעמ ,ץרַאה ןשידיי םוצ ,ןסיוועג ןשידיי םוצ טרילעּפַא ןעמ .ןביולרעד סָאד

 ןרעלימ ןזומ טעװ ןעמ :זיא רעפטנע רעד ,טָארד ןעמ ,טיירש ןעמ ,טנייוו
 ןעמ טעװ ןענאוו ןופ .ןדיי עיינ יד ראפ טלענ עמוס עקיזיר א ןלָאצנייא

 ןניילוצ רעבָא ,ייז ייב טשינ ןיוש ןעמ ליוו ןענידראפ ,טוג ?ןעמענ סָאד

 ןיא סע יו ןעמ טמוק ףוס םוצ ....ןענניווצ טשינ רענייק ךָאד ןָאק ייז וצ

 ...!ןדיי טרָאפ סעּכע ךָאד ןענעז'ס --- ,ךיז ןשיוװצ ךרוד

201 



 ולָא ק ר ו סט 4 תם ַא נ ָא וי

 וצ ןעמָארטש סָאװ ,ןשטנעמ ייר עסיורג א דלאב ךיז טרימרָאפ סע

 רעצימע טפיול גנילצולּפ ."ןרעמונ , ןעמוקאב ֹוצ ןוא עיצארטסיגער רעד

 טקעטשראפ ןעמ .ךיז טפיולעצ ץלא -- ?!ןעייג ייז, :רעטעּפאסראפ א ןָא

 סָאװ ,ײרעּפַאלק א ןוא יירעפייפ א טרעוו סע ,ןרָאטַאמ יד טזָאל ןעמ .ךיז

 .סאג ענלימ רעצנאג רעד רעביא סיורא ּפָאש ןופ ךיז טגָארט

 ןעוועג זיא םראלא רעד זא ,ןזיוועגסיורא דלאב רעבָא ךיז טָאה'ס
 "סעשקיר, ףיוא ןרָאפעג ןענעז סָאװ ,ןשטייד עטרידנומ רַאֹּפ א .רעשלאפ א

 סאג אנשעל ֹוצ גנוטכיר רעד ןיא סאג עקצילעמראק רעד ףיוא קַאיװַאּפ ןופ

 יד ןפורעגסיורא סע ןבָאה ,ןעניז ןיא ןצנאגניא זדנוא טאהעג טשינ ןוא

 טלָאוװ'ס יו ,"לטעטש , ןיא קידעבעל ןרָאװעג רעדיוו זיא'ס ןוא ,הלהב

 .ןעוועג טשינרָאג לָאמנייק

 ןצנאג םעד .ןַאמייל ןָאמיש ןעמוקעג רימ וצ זיא גָאט ןטמיטשאב ןיא

 גונעג ןעוועג ָאזלא זיא .טכארבראפ רימ ייב רע טָאה ,טכאנראפ זיב ,גָאט

 וא ,ןבענעגרעביא רימ טָאה ןַאמייל .ןדער וצ תויטרּפב םעלא ןגעוו טייצ

 טמוק ,טייז רעשירא רעד ףיוא טריפ רע עכלעוו ,"עקוווצַאלּפ , ןייז ףיוא

 ןאמייל טָאה ָאטעג ןיא .ןכאז ענעדישראפ ןופ "ףיוקראפ ןוא ףיוק , א רָאפ

 רע טָאה טרָאד .סאגנזייא רעד ףיוא טפעשענ אזא טריפענ ךיוא סנטצעל

 טציא ןעמוק סָאװ ,ןעיורפ עכעלטסירק רֶאַּפ א טימ טקאטנָאק א ןדנובעגנָא

 ןעיורפ עקיזָאד יד ןופ ענייא .םיא טימ ןעלדנאה ןוא םיא וצ ןיירא רעטייוו
 טנאמייל ראפ עיסעצנַאק א ןעמָאנ ריא ףיוא טעבראעגסיוא עקאט טָאה

 טָאה יז .עטפתוש ןייז אליממ זיא ןוא טייז רעשירא רעד ףיוא עקווּוצַאלּפ

 רעטעּפש ךיז טָאה סע יווװ) אדנַאװ יורפ עסיוועג א זא ,טלייצרעד לָאמא םיא

 ---?גנוגרָאזראפ-רעדניק , רעד ןופ ןירעטייל יד ןעוועג סָאד זיא ,ןזיווענפיורא

 םייב גנוגרָאזראפ רעלאיצַאס רעד ןיא טעברא סָאװ ,(ַאװָאבוריװ ַאדנַאװ

 -ניק עשידיי סעּפע ןעק יז יצ ,טנערפענ יז טָאה ,טארטסינאמ רעוועשראוו

 סרעטסיולק ןיא ייז קידנבענּכָא ,ןעוועטאר טנָאקעג טלָאװ ןעמ עכלעוו ,רעד

 ןגעוו ךיז יז לָאז ,ןיירא ָאטעג ןיא טמוק יז תויח .ןטלאטשנא-םימותי ןוא

 עשידיי ןעוועטאר וצ טייקכעלנעמ א ָאד זיא'ס לייוו ,ןריסערעטניא םעד

 טימ םיא ןקידנעטשראפ וצ עטפתוש ןייז ןטעבענ טָאה ןַאמייל .רעדניק
 לייוו ,ןעמוקעג דנאטשוצ לענש יוזא טשינ זיא גנואעז יד .ַאדנַאװ יורפ רעד

 -ניבראפ רעטקעריד ןיא ןעמוק טלָאװעג טשינ ץלא טָאה ַאדנַאװ יורפ יד

202 



 ןעװועג סע וויא יווזא

 ךרוד ןקידיילרעד טלָאװעגנ ץלא סָאד רָאנ ,ןדיי עטנאקאבמוא טימ גנוד

 ץנאג ןעוועג זיא גנולעטש עקיזָאד יד .ןשטנעמ-סגנואיורטראפ עשיליוּפ

 יורפ זיא ,ןזיוועגסיורא רעטעּפש ךיז טָאה סע יוװ ?ייוו ,ךעלדנעטשראפ

 -עשיליוּפ רעד ןופ דילגטימ רעוויטקַא ןַא ךיוא ןעוועג אווָאבוריװ ַאדנַאװ

 ךָאד טייצ רעסיוועג א ךָאנ רעבָא ןיא סע .גנוגעוואב רעשידרערעטנוא

 -וקעגרָאפ ןענעז'ס .ןעגנערבוצפיונוצ ןענַאמייל טימ גנואעז יד ןעגנולענ

 עזאפ רעקידרעטעּפש רעד ןיא טָאה'ס עכלעוו תעב ,ןסעומש ערערעמ ןעמ

 עקיטכיל עראברעדנווו א -- רעלדנעס אנעריא יורפ ךיוא ןעמונעגלייטנא

 ןוא ןיטָאירטַאּכ עשיליוּפ סלא טנלאפראפ ןיילא קידנעייז סָאװ ,טלאטשענ

 -ניק עשידיי טעוועטארעג שפנ תריסמ טימ יז טָאה ,ןירעוט עשידרערעטנוא

 רעירפ ךָאנ טָאה רעלדנעס ַאנעריא יורפ עקיבלעז יד .םוקמוא ןופ רעד

 ןיא ןוא גרעבנירג-במָאלַאג ַאלַא רעזדנוא טימ טקאטנָאק א ןדנובעגנָא

 -סיוא יז טָאה ,טגָאזעג ןענאמייל טָאה יז יוװ ,ָאטענ ןיא לָאמ עקינייא ןעוועג

 עשידיי עקידנריּפנָא יד ןגיילרָאפ טלָאװעג טָאה יז ןכלעוו ,זאלּפ א טעבראעג

 דעטנַאמרעדנביױא רעד טימ רעסיוא ,רעבָא טָאה יז ,ָאטעג ןיא ןצנאטסניא

 ןאלּפ םעד ראפ טָאה סָאװ ,קישזוג רָאטקעריד-?טניַאשזד , םעד ןוא ַאלַא

 -ראפ וצ ךיז ןצימע ךָאנ טימ ןזיוואב טשינ ,סערעטניא סיורג ןזיוועגסיורא

 רעטייוו טציא זיא.יז .ָאטענ ןיא ןשינעעשענ עטצעל יד בילוצ ,ןקידנעטש

 -עטאר וצ ןטייקכעלנעמ ָאד ןענעז סע .ןעגנולדנאחרעטנוא ןריפ ֹוצ טיירג

 א ָאטעג ןיא ןפאש ףראד'מ .טייז רעשירא רעד ףיוא רעדניק עשידיי ןעוו

 ,טייז ריא ןופ ,ךיז טעװ יז ,קעווצ ןקיזָאד םעד וצ דנַאפ-טלעג ןקירעהעג

 רעלאיצַאס רעד ןופ ןוא ?,ָא.נ.ר , ןופ טלענ לסיבא ןעמוקאב ֹוצ ןעימאב

 .טארטסינאמ םייב גנונרָאזראפ

 ןכלעוו טימ ,רענילבול ןסיוועג א ןינע םעד ֹוצ ןניוצעגוצ טָאה ןַאמייל

 יד טימ טקַאטנַאק א טכוזענ ץלא טָאה רע .ָאטעג ןיא טלדנאהעג טָאה רע
 םטשינ םיא טָאה רענייק .ָאטעגנ ןיא רעוט עכעלטפאשלעזעגנ עשידיי עטנאקאב
 סָאװ ---רע טנָאז-- ךעלקילג זיא רע .ןסערדא עקיטיונ יד ןזייוונַא טנָאקעג

 .ךיוא דניק ןיימ ןעוועטאר ןענָאק עקאט טעװ ןוא ןפָארטעג ךימ טָאה רע
 סָאװ ,טעטימָאק א ָאטעג ןיא ןריזינאגרָא ןטימ ןעמענראפ ךיז ףראד ךיא
 ןפראוווצרעבירא ןעמענ ךיז ףכית ןוא סעמוס-טלעג עקיטיונ יד ןפאש לָאז
 | | .טייז רעשירא רעד ףיוא רעדניק רעמ סאו
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 וזָא ק ר ו 8 4 ס ַא נ ָא וי

 ןאמייל ןוא רע .רענילבול םענעזיוועגנָא ןטימ ךיז קידנעטשראפ ךיא

 אנעריא ןוא ַאװָאבוריװ ַאדנַאװ יורפ רעד ןכערּפשעג יד ןנעוו רעביא ןביג

 .ראפעג א זיא גָאט רעדעי לייוו ,טעברא רעד וצ ךיז םענ ךיא .רעלדנעס

 -עדניק רָאּפ א ןקישטימ ןענָאק ןעמ טעװ "סעקוווצאלּפ , יד ךרוד

 "וצ ייז טעװ ןעמ .ןיילק וצ טשינ ןענעז סָאװ ,עכלעזא רָאנ רעבָא ,גָאט א

 רעדניק עקירעביא יד .עסַאמ-רעטעברא-"עקווּוצַאלּפ , יד טימ ןשימפיונ

 סָאװ ,ןענישַאמ-טסאל עשטייד יד טימ ןעלגומש וצ ןסָאלשאב רימ ןבָאה

 "אב ןזומ ךיוא ךיז טעװ ןעמ .(ןּפָאש) סעמריפ ערעייז וצ ָאטענ ןיא ןעמוק

 טשרמולכמ סלא ,רעדניק יד ןוא ,ךעלשטעק-הלנע סטרעקניּפ טימ ןצונ

 ףיֹוא ןיוש ןגעלעג זיא סָאװ ,םלוע תיב ןשידיי ןפיוא ןעגנערבּפָארא ,עטיוט

 .טייז רעשירַא רעד

 ןיימ טציא ןזיא טרָאד -- רעױט-ָאטעג םוצ ךיא םוק גָאטראפ ןדעי

 ןייז ןיוש טָאה רעטצעל רעד .ןרענילבול ןוא ןענאמייל טימ טקנוּפ-ףערט

 ןרָאװעג ןבעגענּפָא זיא יז .םולשב ךרוד זיא ץלא .ןפרָאװענרעבירא דניק

 .ןעגנערב רעטייוו ןָאק ןעמ .סאג עקסוװָאקַאינרעשט ףיוא רעטסיולק א ןיא

 -ימָאק-ספליה א ןפאש ,ןשטנעמ רַאּפ א ןעננערבוצפיונוצ ךיז ימאב ךיא

 .טלעג עמוס עקיטיונ יד ןפאש ןוא טעט

 .דניק ןיימ ןקיש ףכית לָאז'כ זא ,ַאדנַאװ ןסיוו וצ רימ טיג ?ייוורעד

 .ןיירא נעוו ןיא יז ןטיירנ רימ

 ;לעװ רימ זא ,רעבָא קנאדעג רעד .טשינ רימ ןפָאלש טכאנ עצנאג א

 קעוװ גָאטראפ .ןליפעג ןוא ןטנעמיטנעס עלא רבוג זיא ,ןבעל ריא ןעוועטאר

 -םיונוצ ,לָאמ ןטצעל םֹוצ םורא יז טשַאװ יורפ ןיימ .דניק ןיימ ףיוא ךיא

 רעירפ רעד בילוצ טשינ ןָאק עלעקטירַאנרַאמ .רעסאוו ןטימ ןרערט יד קידנסיג

 יד ןיא ןיירא ןנייל ,ןָא יז ןעוט רימ .סיוא סעּפע יז טקנירט ,ןסע .העש

 "ןָאצ ןוא לטשרעבנָאצ ,ףייז ,ךוטנַאח ַא ,לדמעה-טכַאנ א לטנאמ ןופ ןשאט

 טשינ ידכ ,ךיז ייב ןשזַאנַאב ןייק ןבָאה טשינ ףראד יז .טשינ רעמ .עטסאּפ

 .לָאמ טייווצ א ןקישכָאנ רימ ןלעו ןכאז עריא .דשח ןייק ןפורוצסיורא

 יז ריפ ךיא .שידלעה ךיז ןטלאה עדייב .ריא טימ ךיז טנגעזעג יורפ ןיימ

 .1942 טסוגיױוא ןטס20 םעד ןעוועג זיא סָאד .טקנוּפ-ףערט םוצ ּפָא

 ןא ,יז ןגייצרעביא ,ןעהנעטנייא ריא טימ טזומעג גנאל ןבָאה רימ

 שרעדנא לייוו ,ןדיישעצ זדנוא טימ קילייװטייצ ךיז זומ יז זא ,ןייג זומ יז
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 ןעװעג סע זיא ייוזַא

 -עטאר וצ יז טייקכעלנעמ ןייק ָאטשינ זיא שרעדנא ,ראפעג א ריא טָארד

 פיו יז .ןרעה םעד ןנעוו טלָאװעג טשינ וליפא בייהנָא ןופ טָאה יז .ןעוו

 ןיוש זיא יז .רימ סָאװ ןכאמכרוד ץלא ליוװ יז .זדנוא טימ ןדייש טשינ ךיז

 ןענָאק ךיוא טעװ יז .עלעקטירַאגרַאמ עקירעי-פ יד טגָאז --- דניק ןייק טשינ

 -סיוא ךיז יז טָאה יקּכילָאװַאנ ףיוא לוש ריא ןופ לדנטרעג ןיא .ןטעברא

 -דלעפ וצ ןייג יז טעװ ,ןזימענ ןצנַאלפ ,יירענטרעג ---יז טנַאז-- טנרעלעג

 רעד ךָאנ ןוא ,חרזמ ףיוא "ןקישראפ , זדנוא טעװ ןעמ ּוװ טרָאד ,טעברא

 שטָאכ ,ןעמאזוצ זדנוא טימ ןייז רעדיוו ןוא זדנוא וצ ןעמוקקירוצ טעברא

 רעסיוא ןייז טעװ יז ןעוו זא ,טרעלקרעד ריא ןבָאה רעבָא רימ .העש רָאּפ א

 ןגעו קיאור ןטכארט ןענָאק רימ ןלעוװ ,רעטכייל ןייז זדנוא טעװ ,ראפעג

 רעבָא זיא יז ןעוו .גנוטכיר רעד ןיא ןוט וצ סעּפע ןעז ןוא עגאל דעזדנוא

 לייוו ,גנוטכיר ריא ןיא טדנעוװעג םישוח ערעזדנוא עלא ןענעז ,זדנוא טימ

 עלא ייברעד רימ ןענָאק ,ןעוועטאר וצ יז יוזא יו ןטכארט רָאנ ןזֹומ רימ

 טסייוו ,ןשטייד יד ייב טָארד דניק שידיי סלא ,ריא סָאװ ןוא ןלאפניירא יירד

 ןענָאמרעד ,ןדערניירא ריא ןיא טזומעג רימ ןבָאה גנאל ,גנאל .ךָאד יז

 טָאה ?אפוצ א רָאנ סָאװ ,ץאלּפנאלשמוא ןפיוא שרַאמ ןטצעל רעזדנוא

 וצ יז ןעגנולעג זדנוא זיא ךעלדנע .טקינייאראפ רעדיוו יירד עלא זדנוא

 .ןייג זומ יז זא ,ןנייצרעביא

 רעייז ןעוועג ךָאנ ןענעז ,סאג ןיא סיורא דניק ןיימ טימ ןיב ךיא ןעוו

 רעסיורג ןיימ ןיא טסעפ עלעטנעה ןיילק ריא טלאה ךיא .ןשטנעמ קינייװ

 ענייא ןפמעקאב סָאװ ,ןליפענ ענעדישראפ ןופ טשרעהַאב רעוו ןוא טנאה
 ןייד וטסריפ רשפא :חומ ןיימ ךרוד טפיול קנאדעג ןייא ןעוו .ערעדנא יד

 :םיטש עטייוצ ַא טרעפטנע -- ,לָאמ ןטצעל םוצ יוזא ןיוש ?רעטכעט
 -וצכרוד ןעננילעג טשינ טעוװ ריד ביוא !ןבעל םוצ יז טסריפ וד רעבָא

 ,ןרָאי ענייש טאהעג ,ךיז רעטניה ןבעל קיטש א שטָאכ וטסָאה ,ןטלאה
 טימ ןיינקעווא ,ןעמוק טעװ טייצ ןייד ןעוו ,וטסנָאק -- ,ןרָאי עקידיירפ
 ,ווטעג ץלא --- סלאפנדעי ,טעוועטארעג דניק ןייד טסָאה וד .;ליפעג קיאור א
 טשינרָאג ןבעל םענופ ךָאנ ךָאד טָאה יז .ןבעל זומ יז .ןעוועטאר ֹוצ יז ידכ

 ,דניק שידיי א ןרָאװענ ןריובעג זיא יז לייוו ,ראפרעד זיולב ןוא טאהעג
 וצ ,טלעוו רעזייב רעד סיעכהל וצ ןיא .םוקמוא ףיוא טמיטשאב יז זיא

 ,ןבעל יז ןומ "גנונעדרָא-טלעוו רעיינ , רעד סיעכהל
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 ןראפ טריפעג יוזא ךיוא לרעטכעט ןיימ ךיא בָאה קירוצ גנאל טשינ

 שטָאכ יז קידנלעוו ,טציא יו ןטלאהעג טסעפ יוזא טקנוּפ יז ןוא עלעטנעה

 רעבָא יז ךיא בָאה טלָאמעד .ןצישאב קורד-טנאה ןכעלרעטָאפ ןיימ טימ

 .ןבעל םוצ יז ךיא ריפ טציא ןוא טיוט םוצ טריפעג

 -ַאב עניימ טשינ עז'כ .םורא ךיז קוק ךיא .טרָא ןפיוא ןענעז רימ

 ץלא ."עקווּוצַאלּפ , א ייבראפ טייג'ס ?סָאװ יצ ,טקיטעּפשראפ ךיז .עטנַאק

 -נַארוי ,(רעריגער) ָאדנער :ןרָאיטקא עשיליוּפ-שידיי עּפורג א .עטנאקאב

 ןטעברא ייז .ערעדנא ןוא יקסנישטילג ,שטיוװָאנַאדנָאב ,יבסעוו ָאוויא ,טָאד

 --- רעבָא ,טעברא ערעווש א ."עקוווצאלּפ , רעשידעווש א ףיוא ,ענארּפ ןיא

 ;טקודָארּפסנבעל לסיבא ןיירא ַאטעג ןיא ןעגנערבוצרעבירא טייקכעלנעמ א

 ףיוא ייז טימ !ןבָאה רעמ טנייה ןעמ ףראד סָאװ ןוא .תוחּכשמ ערעייז ראפ

 רעסישזער רעגנוי רעטבַאגַאב רעד טעבראעגנ ךיוא טָאה "עקווּוצַאלּפ , רעד

 "וירא רע זיא ,רעווש וצ ןעוועג רעבָא םיא זיא טעברא יד .דניקסיוו סקַאמ

 ןייז ןָאק רע ּוװ ,סאג ענלימ ףיוא ןיירא ּפָאש ןיא זדנוא וצ ןעמוקעגרעב

 רעטייל ,ןעזָאר ןַאמטַאר טָאה עלא ייז ,חחּפשמ ןוא יורפ ןייז טימ ןעמאזוצ

 -רא רעקיזָאד רעד ףיוא טנדרָאעגנייא ,טארנדיי םייב טמא-סטעברא םענופ

 ןעזָאר .עטסעב יד ןופ ענייא ראפ טנכערעג ךיז טָאה סָאװ ,עלעטש-טעב

 טגרָאזעג ,טלעוו -רעלטסניק רעד וצ ןגיוצאב טפאשביל ?יפ טימ ךיז טָאה

 .רַאפעג ןופ ןסירעגסיורא ייז לָאמנייא טשינ ןוא ייז ראפ

 -ןאבטסא יד זיא סָאד .עּפורג סטעברא ערעדנא ןַא ךרוד טייג טָא

 "מוא ןֹוא עגארּפ ףיוא עיצקעריד-ןַאבטסָא רעד ייב טעברא סָאװ ,"עּפורג

 םייב ןכאמ ייז .טריגעליוװירּפ ראפ ךיז טלַאה עפורג עקיזָאד יד .טנגעג

 רעד ףיוא ייז וצ ןעמוק סָאװ ,ןקאילָאּפ יד טימ ןטפעשענ עסיורג ?דנאה

 עדייב -- ןיל .לוו ןוא רעניוו טייג טָא .עטנאקאב עטלא ףערט ךיא .ןאב

 רעקיזומ רעד ,(ןראטיזָאּפמָאק ןוא םירבחמ ןופ דנאבראפ) ?סקיאַאז , ןופ

 -סינימדא-רעטאעט רעד ןוא ןַאמריק ףסוי רעביירש רעד ,יקסרובסרעטעּפ

 טָאה רעטצעל רעד .ןאמדירפ וואלסישטעימ ,"ישטשָאװָאנ , ןופ רָאטארט

 ןייז ןוא יורפ ןייז .דעלימ ץנייח-?לראק ןופ ּכָאש ןיא ,זדנוא ייב טעבראעג

 ,דרע רעד וצ זיב דיילק גנאל א טנָארט סָאװ ,רעטכָאט עקירעי-12 עסיז

 .זדנוא ייב רעטייוו ךָאנ ןטעברא ,"רעטלע ןוא רעטסנרע , ןעזוצסיזא ידכ

 ןענַאק ֹוצ ידכ ,"עקווּוצַאלּפ , א ףיוא ןטעברא ןייג וצ ןסָאֿפשאב טָאה רעי
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 ןעװועג סע זיא יוזַא
 ש

 -טימ-החּפשמ ענייז ןרענרעד דעסעב

 טקנוּפ ,רעטנוא ןרעגנוה סָאװ ,רעדילנ
 ייב רעטעבראיּפָאש טייהרעמ יד יוװ -}

 -ראפוצּפָארא ןכאז ןייק ןוא .זדנוא
 ץלא) טשינ רע טָאה ךיז ןופ ןפיוק - 

 ןתעב ןרָאװעג טנערבראפ םיא ןזיא

 -"ישטשַאוָאנ; סָאד ןרידראבמָאב

 טָאה רע .(19239 רָאי ןיא רעטאעט

 םיא ןבינ סָאװ ,ןשטנעמ ענייז ןיוש

 םורא יוזא ןוא "?ימָאק , ףיוא ןכאז

 רעד ןופ טכאנראפ קירוצ רע טמוק

 .ןטקודָארּפסנבעל טימ ןדָאלאב טעברא

 ןניוצענסיורא ךיא רעוו גנילצולּפ

 .דנאטשוצ - עיצאוורעסבא ןיימ ןופ

 רע .ןאמייל ןיא סָאד .טנאה רעד ייב ןטניה ןופ ןָא ךימ טמענ רעצימע

 -טיראגראמ ןריפוצרעבירא ןייז ךעלנעמ טנייה טעוו'ס יצ ,טשינ טסייוו

 ,םיא רעלקרעד ךיא ,ןעּפעשט ריא וצ ךיז ןָאק'מ .ךאוו עטכעלש א .ןעלעק

 .םולשב ןיינכרוד ץלא טעוװ ךעלטנפָאה ןוא רעבירא טנייה זומ דניק ןיימ זא

 עקאט ןיא לזמילש םוצ .ץורית ןייק טייז ןייז ןופ ןעוועג טשינ זיא סָאדי

 ,יורפ עכעלטסירק יד רעטנוא טמוק דלאב .ךאוו עטכעלש א ןעוועג טנייה

 טביילב יז ,ןטייז עלא ןופ ןעלעקטיראנראמ טכארטאב יז .עטפתוש ןייז

 .יז טנָאז -- ?ןעזסיוא רעטונג א, -- .?עיצארטסול, רעד טימ ןדירפוצ

 ןיא'ס זא ,ןנָאז ךיא לעװ ךאוו רעד ייב ןוא ןריפרעבירא יז לע ךיא, ---

 קידנזייוואב ,ךיז טכאלעצ יז --- ..."ןרילָארטנָאקכָאנ ייז ןלָאז .דניק ןיימ

 .ןייצ עקידלרעּפ ענייש רונש א

 .רעדרעמירעדניק

 (ךייר אליפאעט ןופ גנונעכייצ)

 טלאפ זדנוא ןופ טייוו טשינ ןוא לאנק-ןסקיב א ךיז טרעהרעד גנילצולּפ

 טרעטיצענפיוא טרעוו עלעדיימ ןיימ .טולב עשזולַאק ַא ןיא דיי א קעווא

 טשינ ,לרעטָאפ , :ךימ טעב ןוא ןייא ןצנאגניא ךיז טעשטרָאק יז .קערש ןופ

 וד ,דניק ןיימ ,ןיינ, ."ןנרָאמ ןייג ןלעוו רימ .םייחא קירוצ םֹוק ,טנייה

 רעד רעביא יז בינ ןוא לטנעה קידלּפאצ ריא םענ ךיא ןוא -- ?ןיוש טסייג
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 יו ,ןקֹוק ןייטש ביילב ןוא ריא טימ ךיז ןנעזעג ךיא ."עישטָאישט , רעיינ

 ,רעטעברא עּפורג א ןופ שארב ,דניק קיצנייא ןיימ טימ וצ טייג יורפ יד

 קידנטלאה ,ןרַאדנַאשז יד וצ וצ קידרעּפָאה טיינ יז .ךאוו רעטכעלש רעד וצ

 ךיז טלציוו ,ןריּפאּפ ענעדישראפ ייז טזייוואב יז .טנאה ןראפ דניק ןיימ

 .דניק ןיימ וצ ּפָארא ּפעק ערעייז ךיז ןעיירד גנילצולּפ .ייז טימ טשרמולכמ

 ףיוא קידנטראוו טשינ ןוא דניק ריא ןיא סָאד זא ,אמתסמ ייז טגנָאז יז

 ערעכיז ,עטסעפ טימ ןוא לטנעה ןראפ ?רעטכעט ןיימ יז טמענ ,רעפטנע ןַא

 יה -- --=- טייז רעשירא רעד ףיוא רעבירא יז טיינ טירט

 עניימ ןֹופ ןדניוושראפ ןטעוליס ערעייז זיב ,גנאל יוזא ייטש ךיא

 ןוטוצסיוא ןביוהעגנָא ןבָאה ןשטייד יד .ףיולעג א טרעוו ננילצולּפ ,ןניוא

 -קירוצ ןָא ךיז ןבייה סעּפורג עטשרעטניה יד ."רעטעברא-עקוווצַאלּפ , יד

 וצ ןיב ךיא ןעוו .ןומה ןופ ןסירענטימ רעוו ךיא .ןפיולטנא ןוא ןעוצוצ

 רעדליוו א יו ץלא ךָאנ ףיול ךיא זא ,טּפאכעג ךיז ךיא בָאה ,ןעמוקענ ךיז

 קיאור ךיז ןעייג עלא .ןיילא רענייא ףיול ךיא .סאנ אנשעל רעד רעביא

 -נייא ךימ ןריבָארּפ עטנאקאב .םענענושמ א ףיוא יו רימ ףיוא ןקוק ןֹוא

 ןיירא םוק ןוא סאגנ ענלימ רעד ףיוא ּפָא טשרע ךיז לעטש ךיא ,ןטלאהוצ

 .העידי א ףיוא דלודענמוא טימ ןיוש טראוו סָאװ ,יורפ ןיימ וצ

* 2 * 

 רימ ןענעז טסוגיוא ןטס21 ןפיוא ןטס20 ןופ טכאנ רעד ןטימ ןיא

 ןיא ןיא סע .סעיצַאנָאטעד עקראטש ךרוד ףָאלש ןופ ןרָאוװעג ןסירענסיורא

 טָאה ךעלדנע .זדנוא ןיא טשינ טסענראפ ןעמ :המשנ עיינ א ןיירא זדנוא

 ןבענעג רעילפ עשיטעווָאס יד ןבָאה סָאד !טנַאמרעד זדנוא ןיא ךיז ןעמ

 רעזדנוא ןָא ךיז ןעמ טמענ סָאד ;םינילת עשטייד יד סנכייצ-סגנונערָאװ

 ןרערט ןוא דיירפ טימ .טכארטעגנ טלָאמעד רימ ןבָאה יוזא --- . . .עדווירק

 ,סעבמָאב יד ןופ ןרידָאלּפפקע סָאד ןעמונעגפיוא רימ ןבָאה ןניוא יד ןיא

 ךורבסיוא ןכָאנ לָאמ ןטייווצ םוצ ,ןבָאה רעילפ עשיסור יד עכלעוו טימ

 ןבָאה רימ .עשראוו טניילאב ,1941 רָאי ןיא גנירק ןשיסור-שטייד םענופ

 יד ףיוא ףיורא ןענעז ערעדנא ,סאנ רעד ףיוא ּפָארא ןוא ןוטעננָא ךיז

 .ןענאלּפָארעא עשיטעיווָאס יד ןעז וצ סנטייוורעד ןופ שטָאכ ידכ ,רעכעד
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 ןָאק עבמָאב א זא ,םעד טימ טנכערעג טשינ ךיז טָאה זדנוא ןופ רענייק
 ןוא .תונברק ןכאזרואראפ ןוא זדנוא ֹוצ ךיוא ןרעוו טעשזדנָאלבראפ ךָאד
 ןענעז רימ זא ,ליפעג א טימ ןבראטש וצ רעסעב ךָאד זיא -- וליפא ןעוו
 .ןדייל עכעלשטנעממוא ערעזדנוא רַאפ ןעמ טפָארטש סָאד זא ,רקפה טשינ

 ךיוא ןעמ טָאה סָאד-- ןעוועג טשינ ָאטעג ןיא ןענעז תונברק ןייק
 סָאד סיוא לעיצעּפס ןדיימ רעילפ יד זא ,ןפוא םעד ףיוא טשטייטעגסיוא
 עקידייל יד ןיא ןלאפעגנ ךָאד ןענעז סעבסָאב יירד-ייווצ א רעבָא ,--ָאטעג
 .סאג ענלעשזד ףיוא "הירומ , לוש .ג רעד ףיוא ערעדנא ןשיווצ ,רעזייה

 ךד עגלעשזד ףיוא "חירומ , לוש רעד ןס ןעזסיוא רעטסטקינײטעגיא

 ןשטייד ןיא ןּפָארטעג סעבמָאב רַאֹּפ א ערעדנא ןשיװצ ןכָאה ראפרעד
 ףיוא עדייבעגסטכירעג רעד ןיא ןעוועגנ זיא סָאװ ,לָאטיּפש ןשירעטילימ
 ןעזעג טָאה ןעמ ןעוו ,ןסקאוועג זיא ץראה סָאד ןוא אנשעלדעווָאדָארנָא
 ט .עטיױט יד ןנַארטסיױרא סָאד ןוא קינאּפ יד ןשטייד יד ייב
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 -עג טָאה רע .םולבלעגניר לאונמע ר"ד רימ ייב ןעוועג זיא טנייה

 עיצקא רעד ןגנעוו ןדער וצ טייצ גונענ טאהענ ןבָאה רימ ,רימ ייב טקיטכענ

 שימ ךיז ןפערט וצ טדערעגּפָא ןבָאה רימ .רעדניק עשידיי ןעוועטארוצּכָא

 ןיא ןקידנעטשראפ ךיז טעװ רע .בוטש ןיא םיא ייב ןגרָאמרעביא םיא

 סָאד ןוט ךיוא ףראד ךיא .ןשטנעמ רֶאּפ א טימ גָאט ןקידנגרָאמ ןופ ךשמ

 ןיא (ןַאמלַאה) ּפָאש ןיא םיא ייב ןפערט ךיז רימ ןפראד עלא .עקיבלעז

 ןעוועטאר וצ טעטימָאק א ןרעוו ןפאשעג ףכית זומ סע .ןהעש-טכאנראפ יד

 .רעדניק עשידיי

 זיא שטנעמ רעד .ךעלגעממוא .ןקישזונ טימ ןדער וצ ריבָארּפ ךיא

 יג .ןעמוקאב טָאה רע סָאװ ,ּפאלק ןרעווש ןכָאנ ןכָארבעגנייא ןצנאגניא

 רעד ףיוא ןעמוק ֹוצ טגָאזעגוצ ןבָאה (שזדָאל) ַאקנעדָאלָאכ ןוא ןאמרעט

 טימ ןעמענראפ ךיז ףראד סָאװ ,(שזדָאל) ןייטשניבור ךיוא ,ץנערעפנַאק

 -נייטש) םיריבג רָאֹּפ א טימ לייוורעד דער ךיא .םינינע עלעיסנאניפ יד

 -וצייב ּפֶא טשינ ךיז ןגָאז עכלעוו ,(יקסמערבָא ,יקצעשזיזדנעימ ,טראג

 -רָאפ ןעוועג ןיא סע יו .עיצקַא רעקיטכיוו רעקיזָאד רעד ראפ ןרעייטש

 ןפאש -- ךאזטּפיוה יד .ןלעפ טשינ ןעלטימ-טלעג ןייק ןלעו ,ןעזוצסיוא

 -וצ םעניימעגלא םענופ ןסינעג לָאז סָאװ ,טעטימָאק ןוויטַאטירָאטױא ןַא

 .ןעלדנאה לענש ןעמ זומ ָאְד ?לייוו ,עינרענע נונעג ןזייווסיורא ןוא יורט

 ליפ יוזא ןבילבעג טשינ .רעטליּפשראפ א ןזיא גָאט רענעריולראפ רעדעי

 ,טייצ ןרילראפ ןענָאק ןלָאז רימ ,רעדניק עשידיי

 ןיא םולבלענניר ר"ד ייב ןעוועג ךיא ןיב העש רעטמיטשאב רעד וצ

 זיולב ןענעז ןעוועג .ןעמוקענ ןשטנעמ קינייו רעייז ןענעז רעדייל .בוטש

 טציא ,ןרעמָאּפ ןופ רעוט רעשיקצ"ּפ א) במָאד ,ןָאק םחנמ ,ךָאלב ,5 .א

 סע .ךיא ןוא םולבלעגניר ,(ןענַאמלַאה ייב עיצאזיווָארּפא רעד ןופ רעטייל

 רעטייל .ג) ןאמרעסאוו .ּפ טסילאנרושז רעד ןעמוקענוצ רעטעּפש ןיא
 רעד טימ ןטקאטנָאק טָאה סָאװ ,(טארנדיי םייב ָארויב-ץנעדיווע רעד ןופ

 ןכלעוו ,גרעבנירג ןסיוועג א טכארבעגטימ ךיז טימ טָאה רע .טייז רעשירא

 -ןטשרעב ןיא ףיוא ךס א רעייז טוט סָאװ ,קינוו"ל א ראפ רָאפ טלעטש רע

 קעווצ םעד וצ .ןטקעיָארּפ עסיורג טימ םורא ךיז טגָארט ןוא ּפָאש-רעכאמ

 ,טלעג ןייז עיציזָאּפסיד וצ ןלעטש רע ליוו רעדניק עשידיי ןעוועטארוצּפָא

 ןיוש ןוומ ענעמוקעג יד .טניירפ עטנעַאנ ענייז ןופ טלענ סָאד ךיוא יװ

210 



 וןעװעג סע זיא יווַא

 ןצנאג םעד טייקכעלגעמ א ןבָאה ןוא םולבלעגניר ר"ד םייב ןקיטכענ ןביילב

 .ןדערוצמורא יונעג ןינע

 -ערעטניאראפ טוװוּורּפעג טָאה רע זא ,זדנוא טלייצרעד ןָאק םחנמ

 רעבָא ןבָאה ייז .םיריבנ-םידיסח ענעעזעגנָא עייר א ןינע רעזדנוא טימ ןריפס

 -- ?ןזָאלרעד טשינ ןלעוו רימ,-- .ןַאלּפ ןצנאג םוצ גנולעטש עוויטַאגעגנ א

 ,סרעטסיולק יד ןיא דמש םוצ ןבענוצּפָא רעדניק ערעזדנוא , -- ייז ןגָאז

 ,רעפטנע רעייז ןעוועג זיא.סָאד -- ..."ןייז טעװ סָאד ,ןבעג טעוװ טָאג סָאװ

 סרעקנוב ףיוא טלעג ןפאש וצ :;ןאלּפ ןרעדנַא ןַא טניילענרַאפ ןבָאה ייז

 ןעמאזוצ ךיז ןטלאהאבסיוא טרָאד ןוא (ןשינעטלעהאב עשידרערעטנוא)

 ,רעדניק יד טימ

 -ּמִא טשינ ןוא ךאז יד ןזָאלוצּפָא טשינ ןסָאלשאב רעבָא ןבָאה רימ

 -וצ ןעמ טעװ ןָא ןגרָאמ ןֹופ ןיוש .ףערטנעמאזוצ ןטייווצ םוצ זיב ןגייל

 -נירג-במָאלָאג ַאלא טימ ןפערט וצ ךיז ימאב ךיא .טעברא רעד וצ ןטערט

 יז ןיהוװו ,טייז רעשירא רעד ףיוא געט רָאּפ א ןיוש רעבָא זיא יז .נרעב

 .רעדניק עטריטּכָאדַא ייווצ עריא טריפעגרעבירא טָאה

 עכעלטסירק יד ןליוו ,ןבענענרעביא ןבָאה אנעריא ןוא ַאדנַאװ יו = |

 -סיוא עלופ ,ענענייא ערעייז ףיוא ןעמענ רעדניק עייר א סעיצוטיטסניא

 ,פננאמ-טלעג בילוצ ,רעבָא ייז ןענעז םענראפ ןרעסערנ א ףיוא .גנוטלאה

 ץנלצנייא רימ ןלעװ ןעװ-סָאװ זיב זיא ,ןכאמ ֹוצ סָאד דנאטשמיא טשינ

 רעד ןֹופ ךשמ ןיא ,ןוא טייז רעשירא רעד ףיוא ?ןפראוורעבירא , רעדניק

 -טסאל יד ןופ ןרעפָאש יד טימ טקאטנָאק א ןדניבנָא ןוא טלענ ןפאש .טייצ

 ףליה סנעמעוו ףיוא ,טרעקניּפ --- "םיתמ יד ןופ נינעק , ןטימ ןוא סָאטיוא

 .ןענעכער טנָאקעג ןבָאה רימ

 .רניק א ראפ סעטָאלז טנזיוט ףניפ וצ ןוא יירד וצ ןליוו ןרעּפָאש יד

 -יז ךיא ןָאק ןענאמייל טימ) ןרענילבול טימ ךיז קידנעטשראפ ךיא

 -ירא גָאט ןדעי טיירג זיא רעכלעוו ,(רעיױט-ָאטעג םייב נָאטראפ ןפערט רָאנ

 .רעדניק עשידיי ערעסערנ "סעקוווצאלּפ , ענעדישראפ ךרוד ןריפרעב

 ןעמולבלעגניר טימ ןפערט וצ טדערעגּפָא ךיז ךיא בָאה סננרָאמ וצ

 יורפ ךיוא .ןוז ןקירעי-10 ןייז ןעגנערבטימס ףראד רע .רעיוט-ָאטַעג ןראפ

 (שודָאל ןיא ןַאמטַאר ןשידנוב םענעברָאטשראפ םענופ יֹורפ יד) ןַאמלעמ

 .ןוז ריא ןעגנערב ףראד
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 וָא ק ר ו ט ס ַא נ ָא וי

 -אב יד ?סעקוװוצַאלּפ , יד ןופ "רעריפ-עּפורג , יד ןייא טלָאצ ןעמ

 א םעד ייב ןכאמ טלָאװעג ןיוש ןבָאה ייז ןופ עקינייא) עמוס עטמיטש

 תיוא טדערעג ייז טימ רימ ןבָאה ,ןזיירּפ יד ןפיורשפיוא ןוא "קעסאפ ,

 ןייק טשינ ןענעז סָאד זא ,ןרָאװעג רָאלק ייז זיא סע ןזא ,"ןושל , אזא

 ןבָאה ,"ןריפכרוד , ייז טימ ,ןעָארד רימ סָאװ ,סָאד ןלעוו רימ ןוא ןסאּפש

 רעדניק עדייב יד .(ןעגנורעדָאפ עשיטיזַאראּפ ערעייז ןגיוצעגקירוצ ייז

 ךיוא בָאה ךיא .ןעמוקענרעבירא םולשב ןענעז (ןַאמלעמ ןוא םולבלעגניר)

 -רעד .םולשב ךיוא ,רעװוַאדָאלוװאז שרעה ןֹופ עלעגנניי סָאד ןפרָאוװעגרעבירא

 ןטלאהענסיוא ןרעוו סָאוװ ,רעדניק יד טייז רעשירא רעד ףיוא ןעיינ לייוו

 רעדָא ,(ַאװָאבוריװ אדנַאװ ןֹוא רעלדנעס אנעריא ךרוד) ?עקעיּפָא , רעד ןופ

 רעד ןיא .ןלָאצ וצ ייז ראפ חוכב ןענעז ןרעטלע ערעייז סָאװ ,רעדניק יד

 עלופטסנידראפ ןופ רעדניק יד ןעוועטאר וצ ךיז רימ ןעימַאב .עייר רעטשרע

 טעוװ סע ?פיוו --- ץלא ןוא עלא ןעוועטאר וצ זיא ןאלּכ ןיא םגה ,ןרעטלע

 .ןזָאל רָאנ ךיז

 טימ לופ ןיא ,ראפענ רעד ףיוא טקוקעג טשינ ,בוטש ןיא רימ ייבי

 ןופ טלענ טּפוטש'מ -- עדמערפ ןעמוק'פ ,עטנאקאב ןעמוק'ס .ןשטנעמ

 לָאװ .נ ר"ד רימ וצ טמוק סע !רעדניק ערעזדנוא טעוועטאר :ןטייז עלא

 יד ןיא רעדייל .רעטכָאט רעקיניואצראווש רעקירעיד12 ןוא יורפ ןייז טימ

 טימ רעדניק ןייק ןעמעננָא טשינ רעמ ליוו'מ .רעטריצילּפמָאק ןרָאװעג ךאז

 ןפרַָאװעגנקירוצ טָאה'מ .קירוצ וליפא ןיוש טקיש'מ ."ןעזסיוא ןטכעלש , ַא

 ה"ד ,ןעזסיוא ןטונ א טאהעג אקווד טָאה סָאװ) ןֹוז סמולבלעגניר .ע ר"ד

 טָאה ךעלנניי עטעלמעג זא ,ויטָאמ ןטימ (דיי א וצ ןעוועג ךעלנע טשינ

 ,ןעזסיוא ?ןשירא, ןַא ןבָאה ןזומ ךעלדיימ וליפא .ןטלאה וצ ארומ ןעמ

 -םימותי רעדָא ,רעטסיולק ןייק ןיא ןבענּפָא טשינ ייז ןעמ ןָאק .שרעדנא

 ןייא קירוצ טקיש ןעמ .ןרעדנא ןכָאנ ּפַאלק ןייא ןעמוקאב רימ .טלאטשנא

 -רעד ךיא .וו"אא זָאנ עננאל ,"ןעזסיוא רעטכעלש , --- ,ןרעדנא ןכָאנ לגניי

 -ירּפ א ןעניפעג רעטכָאט ןייז ראפ ןזופ טעװ ןעמ זא ,לָאו ר"ד םעד רעלק

 זיוה-םימותי רעדָא רעטסיולק ןייק ?ייוו ,שינעטלעהאב א טימ טרָא-טאוו

 טימ גנודניבראפ ןיא ןיוש ןעייטש רימ .ןעמענפיוא ןלעוװו טשינ יז טעװ

 -ראפ ןעמ .טקידיילרעד סָאד ךיוא טָאה ןאמייל .ןסערדא עטאווירּפ עכלעזא

 יד רימ ןלעוו בורקב זא ,ןביולנ רימ .טלעג סעמוס עקיזיר רעבָא טננאל
* 
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 ןעװעג סע זיא יווַא

 ןענייועצ ןשטנעמ עקראטש ,ענעסקאוורעד .ןעמוקייב ךיוא ןטייקירעוושז

 !רעדניק ערעזדנוא טעוועטאר :;םימחר ךיז קידנטעב ,רעדניק עניילק יו ךיז

 רעשירא רעד ןופ ןעמוקעגקירוצ ?ייוורעד זיא גרעבנירג-במָאלָאנ ַאלַא

 עריא .ריפ סָאװ סערדא ןקיבלעז ןפיוא רעדניק רעבירא טפראוו יז .טייז

 .עשראוו רעטניה רעטסיולק א ןיא ןבעגעגניירא יז טָאה רעדניק עדייב

 ןשידנוב םענופ ךעלעדיימ ייווצ יד ןרָאװעג טנדרָאעגנייא ךיוא ןענעז טרָאד

 .טילב ןַאיצול רעוט

 טשינ ךיז ןליוו ייז ;ךיז ןעלקאוו יורפ ןייז טימ טערקדליש טאקָאװדַא

 טימ טושּפ ןעמענ יז ןזומ רימ .אישונַאד דניק קיצנייא רעייז טימ ןדיישעצ

 ןעוט עקיבלעז סָאד .טייז רעשירא רעד ףיוא יז ןּפוטשרעבירא ןוא חוכ

 תעב ,םורא נעט רֶאּפ א ןיא .ַאישַאָאי לרעטכעט סנײטשטָאר טימ רימ

 ןופ ןרעטלע יד ןעמונענוצ ןרעוו ,ּפָאש ןיא זדנוא ייב ?עדאקָאלב , רעד

 .ןײטשטָאר אישַאָאי ןוא טערקדליש אישונַאד
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 2 ׁש

 ןּפָאש עניילק יד ןופ עיצאדיווקיל

 -ןַאימשִא , ךָאנ .סיוארָאפ טייג ןּפָאש ערענעלק יד ןופ עיצאדיווקיל יד

 ."עניַאהי-ַא, ןַאמרעמיצ ?ראק ףיוא ייר יד ןעמוקעג זיא "יקסנישטשעל

 ךָאנ יד טימ- ,ןטַאטשרַאװ ענעבילבעג יד לי ּפָאש םעד ןופ עיצקעריד יד

 טריפעגנ ןרעוו סע ןוא זדנוא וצ ןריפרעבירא ןשטנעמ ענעבילבעג רעקינייוו

 -נוא; טרעוו ,בגא .ןּפָאש עדייב יד ןקינייאראפ ןנעוו ןעגנולדנאחרעטנוא

 ןעמוק וצ ףיוא טרעה ,ןטלאהעגקירוצ רעמ ץלא רעלימ ץנייה-לראק "רעזד

 -עג-ןעדוי, םעד ןופ "ןעיצסיורא , ךיז ?יוו רע זא ,טליפ'מ ןוא זדנוא וצ

 עלא יד םיא גיוט סָאװ וצ ָאט ,טכאמעג גונעג ןיוש רע טָאה טלעג ."טפעש

 . ..ןשינעײרדּפָאק

 טריפ ןעמ ןוא עיצקעריד רעזדנוא ןופ ָארויב ןיא יוזא ןעמ טציז

 ר"ד ןרָאטקעריד עשידיי יד -- טייז רעזדנוא ןופ .ןעגנולדנאהרעטנוא יד

 דָאּפינעלּפ ענייז -- ּפָאש סנאמרעמיצ ןופ .א"א יקסלעוואּפ ,ןייטשלעקניפ

 דיי רעד ךיוא יוװ ,יקסליראב ןוא יקצינראמָאק ;ןקאילַאּפ יד ,ןטנעט

 | .ַא"א רענעקרעסאוו .ג

 א ןפורענ זדנוא ייב טָאה ןעמ יו ,"הטיחש , רעטצעל רעד וצ זיב

 וצ טנכערעג ("עגיַאה-ַא,) ּפָאש סנאמרעמיצ ךיז טָאה ,"עיצקא, עקיטולב

 עצנאג ןרָאװעג טריפעגרעבירא ןענעז טרָאד .ָאטעג ןיא עטסטנענימָארּפ יד

 עצנאנ ,ןפָאטשיױר עלא ןוא גנוטכירנייא רעלופ רעייז טימס ןטאטשראוו

 -עגרעביא טלָאזעג ןבָאה עכלעוו ,ןקירבאפ ןוא ןטפעשעג עטנדרָאעגנייא

 ןּפָאש עקיזָאד יד ."גנוטעבראסיוא עכעלצונ-סגירק , ףיוא ןרעו טלעטש

 יד .ָאנעקצעבול זיב ףָאהנעמאז ןופ ,סאנ עלימ עצנאג יד ןעמונראפ ןבָאה

 םאנ עלימ יד ,83 עלימ ףיוא ןענופעג ךיז ןבָאה ןעָארויב יד ןוא עלארטנעצ
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 זעװעג סע זיא יוזַא

 ,ןעננוטעבראסיואזץלָאה ןוא גייצליּפש ןופ רעטנעצ א ןרָאװעג ָאזלא זיא

 -רעטעברא ,ןטעיַאק ןופ ןקירבאפ ,עשזנארב-ריּפַאּפ רעצנאנ רעד ןֹופ טעמכ

 ןוא ןָאפעטַאּפ ,ןּכוּפ ,עירעטנאלאנ ,ּפענק ,גנוטעבראסיוא-שעוו ,ןנוצנא

 -ריפ עטנאקאב עכלעזא ןענופעג טציא ךיז ןבָאה טרָאד .א"א ןליײטדָאידַאר

 ,עשזנארב-ריּפאּפ רעד ןופ -- קַאטשנייו ,יקסנירק ,יקסניּפמעק יו סעמ

 ןייטשדלָאנ בקעי ,סעקוועלאנ ןופ דלַאנזיוװש החמש ;רזאיעשּפ ןופ לעבירט

 ןוא אנשעל ןופ גאוודלָאנ ,עקסרעיַאטנעיוװש ןֹופ רעמוטש ,סעקוועלאנ ןופ

 | ,ערעדנא ליפ ,ליפ

 א טימ ןאמפלעה דוד ןיירא טפיול ןעננולדנאהרעטנוא יד ןטימניא

 טָאה סָאד .ָאטעג ןסיורג ןיא ?עיצקעלעס-לארענענ, א ןיא טציא זא ,העידי

 ןייז טימ טארנדיי רעד .ןָא ענשעגנ-ףָאהנעמאז ןופ טייז יד ןסייהעג טציא

 -נעמאז ףיוא טריטמא טציא טָאה םיובנטכיל קראמ ןטסעטלענעדוי םעיינ

 15 ףָאהנעמאז ףיוא ןענופענ טציא ךיז טָאה עיצאזיווָארּפא יד .19 ףָאה

 ,רעטניוו לאומש :;םויראטקעריד םוצ ןרעהעג רענּפענ םהרבא טימ שארב)

 ןופ רעדנירג יד ןֹופ רענייא ,רעוט רעכעלטפאשלעזעג רעכעלדימרעדמוא

 ןופ ראטערקעס רעכעלנעזרעּפ רעטצעל ,םיובנענעט ,יקסניבירד ;"רָאקיי,

 ,שלעזענ רענעעזעגנָא ,נרעבנעטַאר קירנעה ;ןוװָאקַאינרעשט םַאדַא .שזניא

 םענופ רעטייל ןוא ןַאמטַאר .ג ,רענירבָאק דראוודע רעטכיר-סלדנאה ;רעוט

 םעד ןיא ,(לעּפָאט .וודא ןוא קראמיונ ןַאילוי ,טארנדיי םייב ןזעװ-לָאטיּפש

 ."עיצקא, ןַא טרָאד טציא עקאט טייג טנעמָאמ

 -ענ םוש ןייק טשינ טָארד זדנוא זא ,רעכיז זיא עיצקעריד רעזדנוא

 ןיוש טעװ זדנוא ייב זא ,טגנָאזעגוצ רעלימ ץנייה-לראק טָאה ,סנטשרע ;ראפ

 -קא , רעקידרעירפ רעד ןנעוװו טָאה רע לייוו ,ןייז טשינ "עיצקא, ןייק רעמ

 -ראפ םיא טָאה'מ ןוא .ס.ס ןיא ןשטנעמ ענייז ןדלָאמענ זדנוא ייב "עיצ

 סעכלעזא טעוװ רעמ ןוא שינעייטשראפסימ א ןעוועג זיא סָאד זא ,טרעכיז

 רעזדנוא -- ןַאמלָאפ דוד ןוא ןאמפלעה ןעוו .ןעמוקרָאפ טשינ םיא ייב
 זא ,טרעפטנעעג ייז ךיא בָאה ,ןבענעגרעביא סע רימ ןבָאה ,רעטײלדָארויב

 רשוי ןשטייד ןפיוא לייוו ,ןעלטימ ןעמעננָא ףראד ןעמ :"רעכיז זיא רעכיז,
 -אב ןבָאה יורפ ןיימ ןוא ךיא .ןעיוב טשינ ןעמ ןָאק תוחטבה ערעייז ןוא
 ןייק קידנרילראפ טשינ .טרָא רעדנא ןַא ףיוא ןטלאהאבוצסיוא ךיז ןסָאלש
 ןייגוצטימ רָאפ ייז גייל ןוא רעניוווטימ עניימ וצ ּפָארא ךיא ףיול ,טייצ
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 וו ָא ק ר ו ט  ס ַא נָא ו

 זא ,ןטלאהעג טָאה טערקדליש טאקָאװדא .ָאטעג ןסיורג ןיא זדנוא טימ

 יד .ראפעג םוש ןייק טשינ טָארד ,טעברא רעד וצ עטנוזעג ,רענעמ זדנוא

 ןדערוצ טזָאלעג טשינ ךיז טָאה רע .ןטלאהאבסיוא רָאנ ךיז ןפראד ןעיורפ

 .ערעדנא יד -- עקיבלעז סָאד .ןבילבעג זיא ןוא

 םירבח ערעזדנוא וצ ּפָארא ףכית ןענעז ,ךיא ןוא יורפ ןיימ ה"ד ,רימ

 -עג ייז ךיא בָאה-- רימ-- .עיצאוטיס יד טרעדלישענ ייז ןוא ןטסיטרַא

 יד ןרעו טלעטשענּפָא טעוו'ס ןעוו ,טייצ-גָאטימ ,ןסָאלשאב ןבָאה ---טגָאז

 יד רָאפ טציא טמוק סע ּוװ ,טמא-עיצאזיווָארּפא ןיא ןייגנ ןצ ,"עיצקא ,

 גָאט ןקיבלעז םעניא לָאז'מ ןעו ,לאפ רעד ןעוועג טשינ ךָאנ ."עיצקא,

 -לעזא ןענעז רעטעּפש) "עיצקא, עטייווצ א טרָא ןקיבלעז ןפיוא ןריפכרוד

 ןעמ טָאה קיגָאל רעד טימ םגה) טריטקיד קינָאל יד .(ןעוועג ָאי ןלאפ עכ

 גָאטימ ראפ ביוא זא ,(ןיינקעווא טנָאקעג טייו וצ טשינ געט ענעי ןיא

 זא ,ןטכיר ךיז ןעמ ןָאק ,ָאטענ טפלעה רענעי ןיא ?עיצקַא , ןַא רָאפ טמוק

 טימ לָאז ,ליוו סע רעװ ."ןכוזַאב , זדנוא ייז ןלעוו ןהעש-גָאטימכָאנ יד ןיא

 ךָארג זא ,ךעלדיירד טימ ךעלטשּפ ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה סע .ןייגטימ זדנוא

 -יצ-רעלימ ןּפָאש יד ןופ גנוקינייאראפ יד ?ייוו ,רעכיז רימ ןענעז טנייה

 יד ןופ הצע רעליטש רעד טימ וליפא ןוא ןסיוו ןטימ רָאפ טמוק .ןַאמרעמ

 ךָאנ ,רעכיז רימ ןענעז סלאפנדעי טציא זא ;"ןצנאטסניא עקידנבעגסָאמ ,

 .ךיוא רעייטשרָאפ עכעלטסירק זדנוא ייב ָאד דָארג ןענעז'ס זא ,וצרעד

 עקירעביא יד ;זדנוא טימ ןייג וצ ןסָאלשאב ךָאד ןבָאה םירבח עקינייא

 .רעטעּפש רשפא -- ,ןעז ךָאנ ןלעוו

 -ערּכמיא רעד :ןעגנאנעגטימ ןענעז זדנוא טימ .קעווא ןענעז רימ

 ןוא יאול דוד ,טסילאבמיצ לראק ןרָאיטקא יד ,רעקיצנאד עלעקנעי ָאירַאס

 ףיוא דזאיעשּפ ןכרוד ןעננאגעגכרוד קיטכיזרָאפ ןענעז רימ .ץרוק םהרבא

 .עיצאזיװָארּפא רעד ןיא ןעמוקעגנָא םולשב ןוא ףָאהנעמַאז ,יקּפילָאװַאנ

 -ךס ,ערעווש ןייק ןעוועג טשינ דָארג טנייה טרָאד זיא ?עיצקא , יד

 טארנדיי ןיא ,לסיבא רעטייוו רעבָא ,"ןעמונענוצ , ןשטנעמ עקינייא לכה

 ןענעז'ס ."הטיחש , עתמא יד טכאמעג טנייה ןעמ טָאה אטעג ןסיורג ןיא ןוא

 .תונברק עכעלשטנעמ אד ךיוא

 -נוא ןופ ליצ םעד טרעלקרעד רימ ןבָאה "עיִצאזיווָארּכא ,, .רעד ןיא -

 רעדעי .טנעה ענעפָא טימ ןעמונעגפיוא זדנוא טָאה ןעמ .ןעמוקרעהא רעזד
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 ועװעג סע זיא יוזַא

 ןטדנארב טראנעגּפָא טָאה רע יוזא יוװ ,"םיסנ, ענייז ןלייצרעד וצ ןָא טבייה

 .קידלודעגמוא ןרעוו םירבח ערעזדנוא .ןרָאי יו ךיז ןעיצ ןהעש יד .וו"אא

 .ןייגמייחהא ןיוש ןלָאז רימ זא ,זדנוא וצ ךיז ייז ןדנעוו רעגייזא סקעז בלאה

 -עג תמא םעד ,ךיז בָאה ךיא .ייז ןעניימ ,ראפעג ןייק ָאטשינ ןיוש זיא'ס

 ןופ ןריר טשינ ךיז טעוװ יז זא ,יורפ ןיימ טשינ ןעוו ןוא טלקאוועג ,טגָאז

 ןבָאה ייז .ןעננאגעגמייהא רשפא ךיא טלָאװ ,טנווָא רענייזא 7 זיב טרָא

 ,רעקיצנאד ןוא טסילאבמיצ טּפיוהרעביא ,טריוורענעד קראטש רעבָא ךיז

 -מייהא סולשאב א ןעמונעגנָא ייז ןבָאה ,העש עבלאה א ךָאנ קידנציזּפָא ןוא

 -עג ןיא ןדנוא טימ .קעווא ןענעז רעקיצנאד ןוא יאול ,טפילאבמיצ .,ןייגוצ

 -טסאג סָאד טזָאלראפ ךיוא רימ ןבָאה טכא ףיוא לטרעפ א .ץרוק ןייא ןבילב

 .זיוה עכעלטניירפ

 -על ןייק טשינ טעז ןעמ .ןברָאטשעגסיױא יו זיא סאג ףָאהנעמאז יד

 ןוא ןניוא יד קידנלעטשנָא ,קיטכיזרָאפ רעייז ןעיינ רימ .שטנעמ ןקידעב

 עיוװואּפ ןשיווצ ןענופענ ךיז ןבָאה רימ ןעוו .ןטייז עלא ףיוא ןרעיוא יד

 ,ןסנעבעט ןופ םרָאפטאלּפ א ןרָאפעגננָא ּפָאלאנ ןיא ןיא ,סאנ ענלעשזד ןוא

 ןאמטכעש רעניילק רעד ןענאטשעגנ ערעדנא ןשיווצ ,זיא'ס רעכלעוו ףיוא

 ,ךימ קידנעעזרעד .עשראוו ןיא ןייאראפ-רעקרעוודנאה .וועג סרענסאר ןופ

 ענלימ יד טריפ ןעמ ,טפיולטנא ,ווָאקרוט עינַאּפ , :ןפורענסיוא רע טָאה

 ...?סאג

 זיוה א ןופ תוברוח יד ןיא ןעננורּפשענניירא רימ ןענעז ץעק יו

 .םעטָא םעד ןטלאהעננייא ןוא ךיז טעשטרָאקעגנייא ,סאנ ףָאהנעמאז ףיוא

 עכלעוו ,רעטנאקאב א סרעזדנוא ףיוא ןסיוטשעגנָא ךיז רימ ןבָאה טרָאד

 ךינ ףיוא .ןטלאהאבסיוא טרָאד ,תוביס עקיבלעז יד בילוצ ,ךיוא ךיז טָאה

 וצ טציא טייג ןוא ילאקנאיצ ךיז ייב טָאה יז זא ,טלייצרעד זדנוא יז טָאה

 עשטייד יד ןיא ןלאפוצניירא ןרָאּפשראפ ליוו יז עכלעוו ,ןרעטלע עטלא עריא

 .עקידעבעל טנעה

 ךָאנ ָאטעג ןיא זדנוא ייב רעדייל זיא עימעדיּפע-דרָאמטסבלעז יד

 ;שיווצ זיא טָא ,טייחנטלעז ןייק ןעוועג טשינ "סעיצקא ,, יד ןופ בייהנָא ןראפ

 רָאטקָאד רעוועשראוו רעטנאקאב רעד דרָאמטסבלעז ןעננאגאב ערעדנא

 שַאנ , ןשיליוּפ-שיריי ןופ רָאטקַאדערטימ ןוא טסיצילבוּפ רעד ,ןײטשדלָאג

 יד ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה סע ןעוו רעבָא .ןרָאהשריה ל?עומַאס "דנַאלגעשּפ
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 רו ַא ק ר ו ט = סַא בָא י

 -ראפ רעמ ךָאנ עימעדיּפע יד ךיז טָאה ,"סעיצקַא ,

 רעראברעדנּוװ א ,ןידניירפ א ערעזדנוא .טקראטש

 ,שטיוועקשומש רָאטקָאד ןופ יורפ יד ,שטנעמ

 טצריקראפ ךיז גנוצירּפשנייא-םויפרָאמ א טימ טָאה

 םענופ יורפ) עבלאווש ַאירַאמ יורפ יד ;ןבעל סָאד

 -ראפ טָאה ("דנַאלנעשּפ שַאנ, ןופ רָאטקאדער

 "אב ןיילא ךָאנרעד ןוא רעטוס עטלא ריא טמפ

 טמסראפ ןבָאה ןרעטלע ;ךרָאמטסבלעז ןעגנאג

 ובָאה רעדניק ןוא רעדניק עניילק ענענייא ערעייז

 וצ ייז ידּכ ,סעמאמ-עטאט עטלא ערעייז טמסראפ

 םעד -- ףופל ןוא קערש ,תונויזב ןרָאּפשראפ

 .טנעה עשטייד ןופ טיוט ןכעלקערש

 ןיימ סיורא קיטכיזרַאפ קור ךיא .למוט א רימ ןרעהרעד גנילצולּפ

 -ענייק ךימ לָאז טייזנסיוא רעד ןֹופ זא יוזא ,תוברוח יד ןשיווצ ןופ ּפָאק

 .ןעז ןענָאק ץלא לָאז ךיא ןוא ןקרעמאב ןענָאק טשינ

 סיורא טראפ סאנ ענלעשזד רעד ןופ :ןעזענ בָאה ךיא סָאװ טָא ןוא

 א ןופ ןדיי עפורנ א טייג םיא ךָאנ ,רעווָאר א ףיוא ןאמ-.ס.ס רעגנוי א

 טשינ סָאד ןיא יצ ?העוט ךימ ךיא ןיב יצ -- .ןאמ טרעדנוה רַאּפ עשּפיה

 טא .רעמינּכ עטנאקאב ץלא :;ןייא טונ ךיז קוק ךיא ?עיצאניצולַאה ןייק

 ,יקכנישטאקיט ,אנעשטסא ,ביורטנייוו :רעקיטסאלּפ-רעלאמס עּפורג יד טיינ

 קאינווילש ;ןיוועל ,שטַאבמערט ,רעטכארט ,אניצ ,שטיווָאניבאר ,לאטנעזָאר

 ריא ןוא אישזדע יורפ רעד טימ דניקסיוו סקַאמ ;טַאלַאכ ןסייוו ןייז ןיא

 -סעווש רענייש ריא טימ ןאמפלעה דוד ןופ יורפ יד ;ןַאמ ןטימ רעטסעווש

 ,שילאק ןופ ָאירַאסערּפמיא רעד ,אקסלעוואּפ יורפ יד --- רעטומ רעייז ,רעט

 ןאמרירפ רעריפסטפעשעג םענופ יורפ יד ,(גרובזנינ .א) דלָאנרא ,ןיוועל

 רעד ,רעטלע ןעזוצסיוא ידכ ,דיילק ןננאל ןיא ןוטעגנָא ,לרעטכעט ריא טימ

 -נייא ןייז טימ ןאמלָאפ דוד ,ןאמרעה דניקסיז ,ןאמרעל רעריסאק-טניָאשזד

 יד ,ירפ רעד טימ טערקדליש .י טאקַָאװדא ,רעטכָאט רענעבילבעג קיצ

 ןוא ךָאנ ןוא יורפ ןייז טימ ןײטשטָאר ,רעדניוו-גרעבליז עשזדאי עסירטקא

 ,יאול דוד -- !?ךעלנעמ סָאד זיא ...ןוא טניירפ ,םירבח ,עטנאקאב ךָאנ

 קעווא ייז ןענעז סָאװ וצ ...רעקיצנאד עלעקנעי ןוא טסילאבמיצ לרַאק

 עבלאוװש ַאירַאמ
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 -אדיוקיל-לַאטָאט , -- םינּפא .סאנ ענלימ עצנאג יד טייג סע !!זדנוא ןופ

 .ןּפָאש ערעזדנוא ןופ ?עיצ

 טרָאװ ןייק טשינ ןדער ,טירט עסַאזננאל ,עקיאור טימ ןעייגנ עלא ייז

 -לוויטש םעד ןופ ןסירעגרעביא טרעוו סָאװ ,טייקליטש עטיוט א .ךיז ןשיווצ

 עקירעזייה עדליוו ערעייז ןופ ןוא רעטיילנאב עשיניַארקוא יד ןופ ןּפַאלק

 .סעקסיּפ ערוכיש ערעייז ןופ סיורא טייצ וצ טייצ ןופ ןזָאל ייז סָאװ ,ןעגנַאלק

 ןיולב רָאנ עז ךיא .ייברָאפ זיא עדַאליפעדירַאמשַאק יד --- דוד ==

 יקסגישטאטיט לארשי . גרעבליז דבבוי קאיגטילש .י

 ייז זיב ,רענעלק ןוא רענעלק לָאמא סָאװ ןרעוו סָאװ ,ךעלעטניּפ עניילק

 רימ ןביג ץרוק רבח ןוא יורפ ןיימ ,ןניוא עניימ ןופ ןצנאגניא ןדניוושראפ

 קידנדער טשינ ,רימ ןעייג .ןיינוצמייחא טייצ ןיוש זיא'ס זא ,ןייטשראפ וצ

 .סאגנ ענלימ רעטמותיראפ רעד ףיוא ןָא ןעמוק רימ זיב ךיז וצ טרָאװ ןייק

 ףניפ םורא .רערעיוהעגמוא ןַא ןעוועג ןברוח רעד ןזיא לָאמ סָאד

 "וצ טעניבַאק ןיא ןסעזעג ךיז זיא עיצקעריד יד ןעוו ,גָאטימ ךָאנ רענייזא

 ןפעזעג ,ןאמרעמיצ ןוא רעלימ ץנייה-לראק ןֹופ רעייטשרָאפ יד טימ ןעמאז

 "נוא םעד דובכל םייחל ןעקנורטענ ןוא קאינָאק ?זעלנ א ייב עטניילעגפיוא

 ךיז ןיא ,ןּפָאש יד ןופ גנוקינייאראפ רעד ןופ ךאמּפָא םענעבירשעגרעט

 רעגנוי א סאג ענלימ ןופ רעיוטטּכיוה ןכרוד ןרָאפעגנניירא ןדיישאב ץנאג

 סע ּוװ ,טנערפענ ןוא רעוװָאר םענופ ןעגנורּפשענּפָארא ,רעריפ-ןטָאד-.ס.ס
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 וו ָא ק ר ו ם ס ַא נ ָא וי

 קָאטש ןטשרע ןפיוא טריפעגניירא םיא טָאה ןעמ .עיצקעריד יד ָאד זיא

 ךיז רע טָאה ,טפאשלעזעג עטרעטייהעגפיוא יד קידנעעזרעד .18 ענלימ ןופ

 עניילק א ןריפכרוד רעדייל זומ רע רעבָא ,טרעטש רע סָאװ ,טקידלושטנא

 ."ןרעמונ, עיינ ןבעגוצסיורא ידכ ,עקידנטעברא עלא ןופ לָארטנָאק

 ןייק קידנעעזסיוארָאפ טשינ ןוא דייר "עכעלפעה , עכלעזא טרעהעג

 ןליפא ןוא עקידנטעברא עלא ןליופאב עיצקעריד יד טָאה ,סטכעלש םוש

 ןלעטשסיוא ךיז ןוא סאג ענלימ רעד ףיוא ןײגוצּפָארא עקידנטעברא טשינ

 -נגעלעג יד ןצונסיוא טלָאװעג ןיוש עיצקעריד יד טָאה ָאד .ןּפָאש יד טיוכ

 רעכעלרעה ,רעטונ, אזא ןריפכרוד ףראד ?לָארטנָאק , יד סָאװ ,טייה

 ךיוא ןבָאה ייז ."ןרעמונ, ןשטנעמ עלא ראפ ןעמוקאבסיורא ןוא "שטייד

 א וצ יװ ,סאנ רעד ףיוא ּפָארא ןיא ןעמ .ןעיורפ ערעייז טכארבעגּפָארא

 יד ןופ סרעטייל יד שארב ,ןּפָאש יד טיול עלא טלעטשענסיוא ,דַארַאּפ

 .ןּפָאש ענעבעגעג

 "מורא ןבָאה עטקיטכעמלופאב עשיליוּפ יד טימ עיצקעריד עשידיי יד

 -עג קיאור ךיז זיא סָאװ ,ןאמ-.ס.ס "ןכעלפעה , םענעמוקעג םעד טלננירעג

 ףיוא ּפָאק ןטימ טלקַאשענוצ ןוא רעווַאר ןייז ףיוא טנעלעגנָא ןענאטש

 טָאה ןאמ-,ס,ס רעד .טדערעגניירא םיא ןיא ןבָאה ןרָאטקעריד יד סָאװ ,םעלא

 ןבָאה סָאװ ,ןדיי עסאמ רעסיורג רעד ףיוא טניילעג טשינ טכא ןייק וליפא

 -עג ָאד ךיז טלָאװ סע יו ,סאנ ענלימ רעד סיואגנעל טלעטשענסיוא ךיז

 .רָאנ םיא טקילייוװננאל סָאװ ,ךאז א סעּכע ןנעוו טלדנאה

 -דזאיעשּפ ןוא ענלימ ,ןסאנ ןטייז עדייב ןופ ךיז טָאה גנילצולּפ

 רָאֹּפ א טימ שארב ,רעניַארקוא הנחמ עסיורג א ןטָאשעגניירא ,עיּפילָאװַאנ

 ןיא ָאד .םלוע ןטלמאזראפ ןצנאג םעד טלגנירעגמורא דלאב ןוא ןשטייד

 טראּפשעגנָא טָאה רע ןכלעוו ,רעווָאר ןייז ןופ קעווא שטייד "רעטונ , רעד

 --- סרעטיילדןּפָאש יד , :ןפורענסיוא ןוא ךיז טכיילנעגסיוא ,טנאוו רעד ןָא

 רעדעי ןופ ןלײטוצּפָא ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה טסיירד טשינ ."ןטערטסיורא

 ,סטוג ןעגנערב ייז טעוװו סָאד יצ ,קידנסיוו טשינ ,ןשטנעמ רָאֹּפ א עּפורנ

 ןוא אגעשטסָא -- ןטאטשראוויּפָאש-טסנוק ןופ סרעטייל יד ,סטכעלש יצ

 -- רעכיז זיא רעכיז .ןטערטוצסיורא טשינ ןפָאלשאב ןבָאה ,ביורטנייוו

 .עּפורג רעצנאנ רעייז טימ ןעמאזוצ ןייטש ןבילבעגנ ןוא טכארטענ ייז ןבָאהי

 -קא יד טמא-עיצאזיווָארּכא ןופ ןעמוקעגנָא ןענעז טייצ רעקיבלעז רעד ןיא
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 יד קידנעעזרעד .יאול דוד ןוא רעקיצנאד עלעקנעי ,טסילאבמיצ ןרָאיט

 וצ ןעוועג ןיוש רעבָא זיא סע .ןעיצקירוצ טלָאוװעג ךיז ייז ןבָאה ,"הנותח,

 ךיילג ייז טריפעגניירא ןוא ןפָאלעגוצ ייז וצ ןענעז רעניַארקוא ייווצ .טעּפש

 .ןיירא ?דָאר , ןיא

 קראטש ןביוהעגנָא ןבָאה ,ןקאילָאּפ עקידנזעוונָא יד ,עיצקעריד יד

 -נָא שינָאפעלעט לָאז רע ,ןאמ-.ס.ס ?ןכעלפעה , םעד ייב ןרינעוורעטניא וצ

 ןפראד סָאװ ,יד וצ ךָאד טרעהעג ּפָאש רעקיזָאד רעד .טרָאד ןוא ָאד ןגערפ
 טָאה ןאמ-.ס.ס "רעכעלפעה , רעד .וו"אא ,ו"אא אטעג ןיא ןביילבראפ
 טייטשראפ רע זא ,ןבעגעגוצ ,דייר ערעייז וצ ּפָאק ןטימ טלקַאשענוצ רעדיוו
 זופ .טעטילאמרָאפ , עניילק יד רעבָא ,םיכסמ זיא רע ןא ,טוג רעייז סע
 ,ץאלּפנאלשמוא ןפיוא ןריפ רָאנ ייז טעוװו ןעמ .טריפעגכרוד ןרעוו רעדייל
 יד ,ןעיירפאב קירוצ עלא ךיילנ ןוא לָארטנָאק עניילק א ןריפכרוד טרָאד
 א ןָא טלעטשעגקעוװא טָאה רע עכלעוו ,ןּפָאש ערעדנוזאב יד ןֹופ רעטייל
 עקירעביא יד .ןייגטימ טשינ ןזומ ייז .ןביילברעביא ,רע טגָאז ,ןענָאק ,טייז
 םע ."נאלשמוא , ןפיוא ןייז חירטמ ךיז ןוא ןקידלושטנַא ןזומ ןיוש ןלעוו
 ךיז לָאז עיצקעריד יד זא ,רע טגָאז ,טכאמעגסיוא טשינ רעבָא טלָאװ
 -אב רעד טלאפ'ס ,ןלייאוצוצ ןינע םעד ידכ ,טרָאד ןוא ָאד ןקידנעטשראפ
 ןוא עיצקעריד רעד רעסיוא ,סאג ענלימ עצנאג יד ןֹוא שרַאמּפָא םוצ לעפ
 -וצ ךיוא ןעמ טָאה ערעייז ןעיורפ יד) ןּפָאש ערעדנוזאב יד ןופ רעטייל
 .ץאלּפנאלשמוא ןפיוא ןרָאװעג טריפעגּפָא ןענעז ,(ןעמונעג

 ןענעז סָאװ ,ןיירא ןענָאנאוו יד ןיא ךיילנ טריפעגניירא ייז טָאה ןעמ
 -אב טשינ ךיז טָאה שטנעמ ןייא ןייק ןוא טיירנעגוצ ייז ראפ ןעוועג ןיוש
 ירכ ,ןטלעוו טגיילעגנייא ,טרינעוורעטניא טָאה ןעמ .ןעיירדוצסיורא ןזיוו
 ןיוש ךיז ןבָאה ןענָאגאוו יד ןופ ןריט יד .םענעי רעדָא ,םעד ןעוועטאר וצ
 רעד ןיא טסוניא ןטס26 ןפיוא ןטס28 ןופ טכאנייב .טנפעעג םשינ
 | .. .חרומ ףיוא ןעגנאנעגּבָא ?טרָאּפסנארט,

 -וא ןיא "ןעגנולדיזסיוא, יד תעב םעטסיס רעד-- יוזא רעפעגמוא
 סע טָאה --טנַאיראו ערעדנא טימ רעבָא ,רעקיבלעז רעד ןעוועג םוטעמ
 ןטימ ןעמוקעג ןעמ ןזיא לָאמנייא .ךיוא ןּפָאש ערעדנא ןיא טליּפשענּפָא ךיז
 לָאפ רעד ןעוועג טציא זיא סע יוו-- לָאמנייא ןוא "גייצענרעּפַאלק , ןצנאנ
 ןרָאװעג טקישעגסיורא רעירפ זיא'ס ןוא קיאור ץנאג ---ענלימ רעד טימ
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 לָאמנייא .ןטיירגוצוצ ךעלטקניּפ ץלא ידכ ,רעװָאר א ףיוא ןאמ-.ס.ס ןַא

 וצ עלא -- לָאמ .שרעדנַא ןַא .ןוא ?עיצקעלעס, א ןריפכרוד ןעמ טגעלפ
 סרעטסיימ יד ןוא סרעטייל יד זיולב ןעמענוצ ןעמ טנעלפ לָאמנייא .ןעמענ

 -נייו ןוא אנעשטסָא עקאט ןבָאה ראפרעד) ןזָאלרעביא עקירעביא יד ןוא

 "יא -- לָאמ שרעדנַא ןַא ,(ייר רעד ןופ ןיינוצסיורא טאהענ ארומ ביורט

 ןיא .ןעמענוצ עקירעביא יד ןוא סרעטסיימ ןוא סרעטייל יד רָאנ ןזָאלרעב

 ןופ ?עיצאדיווקיל , רעדָא ?עיצקעלעס , א תעב ןעמ טנעלפ ןלאפ טייהרעמ

 'שינכרוד ,"עיצקעלעס ,, רעד תעב ןעינק עלא ןסייה ,ןסיש ,ןגָאלש ּפָאש א

 ןיא לָאמ סָאד .טרָא ןפיוא ןסישרעד ענענופעג יד ןוא ךעלעקניוו עלא ןרעט

 וליפא ןוא ןעגנוקידיילאב ןָא ,ּפעלק ןָא ה"ד ,"טנאנעלע , ןעננאגעגוצ ץלא

 ,םיוא ךיז טלאהאב רעצימע יצ ,ץעגרע ןיא טקוקעגניירא טשינ

 "?סעיצקַא, ןוא "סעיצקעלעס , יד תעב ןעוועג ָאזלא ןענעז ןגעוו יד

 .עיצאדיווקיל :רעקיבלעז רעד םעטסיס רעד רעבָא ,ענעדישראפ

 עטוג טימ יד טשינ "סעיצקא , עכלעזא ןופ טעוועטארעגנ ךיז ןבָאה

 ףיוא עקאט זיא ,ןטלאהאבסיוא טונ ךיז ןבָאה סָאװ ,יד טרעיינ ,ןטנעמוקָאד

 ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ עלעפייה ןיילק א רָאנ ןבילבעגרעביא סאג ענלימ רעד

 -בָארָאק ןַאי רעקיזומ םעד ןעוועג ןענעז סָאד .ןקעטשראפ וצ ןזיוואב ךיז

 -עג טזָאלענרעביא ןיא ,ּפָאש א ןופ רעטייל סלא ,ןיילא רע ;יורפ סווָאק

 ןאמרעה דניקסיז ןופ יורפ יד ,רעזייהקע רעטיײליּפָאש םענופ יורפ יד ,ןרָאװ

 םעד ןעוועג זיא סע עכלעוו ןשיוװצ ,ןשטנעמ עטלייצעג רַאּפ א ךָאנ ןוא

 קירעינייא ןַא טימ ,ךילצרעה אניגער עסירטקַא יד ,יורפ סביורטנייוו רעלָאמ

 ןעוועג ןענעז ייז .ץיה דַארנ 40 ייב טאהעג גָאט םענעי ןיא טָאה סָאװ ,דניק

 קַאינילַאמ רָאטארעגא םליפ ןטימ ןעמאזוצ ,קנַאש ַא רעטניה ןטלַאהַאב

 טָאה ,טכוזעג טשינ טָאה ןעמ זא .רעטסעווש ןֹוא רעטָאפ ןטלא ןייז טימ

 טוג ךיוא ןיא שינעטלעהאב אזא ןוא טנייועג טשינ דניק עלעציּפ סָאד

 .ןעוועג

 טנייואב רעד .ףיוא טשינ ןרעה סאגנ ענלימ רעד ףיוא סעמזאּפפ יד

 סָאד . , ,רעטסעווש ןייז --- רעד ,רעטָאפ ןוא רעטומ ןייז --- רעד ,יורפ ןייז

 ןעמ ,טעװעטראהראפ ןרעוו רעדיו טעוו ןעמ .ייבראפ ץלא רעבָא טעוװ

 ,/ןטאטשראווסטעברא, עיינ ןפאש טעװ ןעמ ,ןבעל רעטייוו טעוו

 ןבענסיורא ,רעטלעג עשירפ ןעמענ טעװ ןעמ .ןלעפ טשינ ןלעוװו "?ךעלּפעק,
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 ןעװעג סע זיא יווַא

 א תעב ןלעוו "ןרעמונ  עיינ יד ןופ םיטאבעלאב יד זיב ,"ןרעמונ, עיינ

 ןיא ןיירא רעצימע טפראוו ?ייוורעד .ןלאפניירא ךיוא ?עיצקא , רעשירפ

 ייז -- סעיפארדנָאטַאפ טימ סעיצאמיטיגעל טרעדנוה רָאּפ א ןטסאקטסימ

 "טלריזענסיוא , ןיֹוש ןענעז רעמיטנגייא ערעייז .קיטיונ טשינ ןיוש ןענעז

 -.סטעברא יד ןרעטשינוצכרוד ןֶא בייה ןוא ּפָארא ךיז גיוב ךיא .ןרָאװעג

 -ינעל יד .ןעמענ עטנַאקַאב ךס א .סעיפארגָאטָאפ יד טימ סעיצאמיטינעל

 ןעוועג ךיוא ,שטיוועקשומש אלעפ יורפ ןידניירפ רעזדנוא ןופ עיצאמיט
 עיצאמיטינעל יד ןיירא רימ טלאפ טָא ןוא ,ןּפָאש סרעלימ ןופ רענייא ןיא
 -ענ ךיוא טָאה יז .רעטסעווש סיורפ ןיימ -- ,דלעפנעמולב אניבַאס ןופ
 זיא יז .רעלימ-ןאמרעמיצ ;ןּפָאש עטקינייאראפ יד ןופ םענייא ןיא טענרא

 .ננולדיזסיוא רעד טימ קעווא ךיוא

 רעגיטנאד י טַאטשיוב .?

 -ןייפק םענופ ןכאז עזילאוו עסיורג יד ךיא ןיפענ רעמיצ ןיימ ןיא

 -טניאשזד רעד ,סָאכעלאב רעטשרע ריא .רעקיצנאד עלעקנעי ןקיסקיוועג

 ,-עקיצנאד עלעקנאי ייב טזָאלעגרעביא יז טָאה ,טאטשיונ ,2 רָאטקעריד

 ?ןזָאלרעביא יז ךיא לעװ ןעמעוו ןֹוא --- רימ ייב רעדיוו רע
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 גאט!

 ָאטעג ןיא "לסעק, סָאד

 ןענעז סָאװ ,ןשטנעמ .עשראוו ןייק תועידי עקירעיורט ןָא ןעמוק סע

 ןרעוו סָאװ ,ןטרָאּכסנארט עלא זא ,רעביא ןבינ ,עקנילבערט ןופ ןפָאלטנא

 טשינ זיא טרָאד .עקנילבערט ןייק ןעייג ,חרזמ ףיוא טשרמולכמ טקישעג

 -יטיוט א ,רענאל-סגנוטָארפיױא ןַא רָאנ ,רענאל-עיצארטנעצנַאק םוש ןייק

 ."זַאנ, םוצ ךיילנ טריפעג ןרעוו ןשטנעמ ענעמוקעננָא יד ווו ,קירבאפ

 ענענייא ענייז טימ טָאה רע זא ,ןאמרעדיב .י ריפ טלייצרעד טָא

 -כָאט ןוא יורפ עטזאנראפ ןייז ןיירא בורג ןסיורנ ןיא ןפרָאװעגניירא טנעה

 "יילק רעד ייב טעבראעג טָאה רע זא ,טלייצרעד טוהרענניפ קעינָאמ .רעט

 םיא ןיא ,ןיירא ןָאנאוו ןיא רעדיילק יד ןנָארט ןתעב ןוא גנוריטראס-רעד

 -עּפש ןוא רעדיילק עּפוק א רעטנוא ןטלאהאב וצ ןָאנאוו ןיא ךיז ןעגנולעג

 ,גוצ ןקידנרָאפ םענופ ןעננירּפשוצסיורא רעט

 טושּפ ךיז ליוו סע .רעטייווצ רעד ןופ רעכעליורג זיא עטכישעג ןייא
 .ןעשענ ןענָאק לָאז סניוזא זא ;ןייז ךעלנעמ לָאז סעכלעזא זא ,ןביולג טשינ

 טרזח סע .םעד ןגעו ןטכארט טשינ ךיז ?יוװ סע ,ןרעה טשינ ךיז ליוװ סע

 ענעפָאלטנא יד ןעוו ,1941 ראי ןיא יו עטכישענ עקיבלעז יד רעביא ךיז

 ןרעוו ןדיי זא ,העידי עכעלרעדיוש יד טכארבעג זדנוא ןבָאה ָאנמלעכ ןֹופ

 רימ ,ןביולנ טלָאװעגנ טשינ ךיוא טלָאמעד ךָאד ןבָאה רימ .טזאנראפ טרָאד

 סָאװ ,ןשטנעמ ןופ עטכישענ עכעלניישראוומוא ןַא ראפ ןטלאהעג סע ןבָאה

 ןפאשענ תוחומ ערעייז ןבָאה ןשינעבעלרעביא יד ןֹופ קורדנייא ןרעטנוא

 -עבָא ,םעד ןיא ןביולג טשינ ךיז ליוו סע .תועידי עשיטסאטנַאפ עכלעזא

 יד ןעמוקעגניהא ךָאד ןענעז ּוװ ָאט :ןעמיטש סיורא ךיז ןסייר זדנוא ןופ
 עדייב ענייד ןופ העידי ןייק טשינ וטסָאה סָאוװראפ .עטקישענסיורא עלא
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 זעװועג סע זוא היווזַא 3

 יז ןבָאה ייז !?חרזמ ףיוא קעװוא קיליוװ יי ר פ ןענעז סָאװ ,רעטסעווש

 זא ,ךָאד ןסייוו ייז ןוא .ןענעדרָאנייא גוװ ץענרע טפראדענ רעכיז ןיוש ךָאד

 ןיא יצ .ייז ןופ ווירב א ףיוא רָאנ ןטראוו ןוא ןעמאזוצ ןייז ןליוו רימ

 !ןביולנ טשינ טושּפ ךיז ?יוו'ס ,ןיינ ...ייז זא ,ךעלנעמ עקאט

 עטלייצעג בנא) עקנילבערט ןופ ענעּפָאלטנא יד ןופ תועידי עלא יד

 (קירבאפ-טיוט רעד ןופ ןעוועטארוצסיורא ןזיוואב ךיז ןבָאה ןשטנעמ

 ןָאטבייה ָאטעג עצנאנ סָאד ןיב ,ליומ ֹוצ ?יומ ןופ ךרוד לענשצילב ןעייג

 ןעמ עכלעוו וצ ,תורצ עלא יד וצ ךָאנ טרעוו סע ןוא ןדער וצ םעד ןנעוו

 .טייהננַאלשענרעדינ עקידלאוועג א ,ןעניווענוצ ןביוהעגנָא ןיוש ךיז טָאה

 ןסייהעג טארנדיי ןכרוד ןוא ןשטייד יד טקעמשרעד דלאב ןבָאה סָאד

 רָאנ ןענעז ייז ,עשלאפ ןענעז ןעננאלק עטיירּפשראפ עלא יד זא ,ןדלעמ

 עלא םורָאװ ,ןביולג טשינ ייז ןיא לָאז ןעמ ;ןדיי יד ןרימירּפעד וצ ןסיוא

 ןבעל ייז ווו ,קסנימ ,קסנעלָאמס ,קסיורבָאב ןיא ןטעברא ?עטלדיזעגסיוא,

 טָארד ןתוליכר עכלעזא ןטיירּפשראפ ראפ ...?ןדירפוצ ןוא ךעלקילג

 | .ףָארטש-טיוט
 יד ןופ ווירב ןעמוקוצנָא ןֵא ןבייה סע ןוא טרעיודעג גנאל טשינ

 ןופ רָאנ ןענעז ווירב יד זא ,רעבָא שיטסירעטקַארַאכ) ?עטלדיזעגסיוא

 ,עלא יד ןופ ,ןטרָאּפסנארט עטצעל יד טימ קעווא ןענעז סָאװ ,ןשטנעמ

 ןייק ןענעז ,רעטסעווש עניימ ןופ ךיוא ה"ד ,קיליוויירפ קעווא ןענעז סָאװ

 ייז טייג'ס ,טרָאד רעדָא ,ָאד ןטעברא ייז זא ,(!ָאטשינ סנכייצ-סנבעל םוש

 יד ןטאר ייז .ערעווש א ןיא טעברא יד םגה ,טשינרָאנ ייז טלעפ'ס ,טוג

 בָאה ןיילא ךיא ,ןעמאזוצ ןייז ןענָאק טעוו'מ ןוא ייז וצ ןעמוק וצ םיבורק

 ןענעז סע) ווירב עקידנקיאוראב עלא יד רעבָא .ווירב עכלעזא ךס א ןעזעג

 רָאנ ןקראטש ייז .ךוּפיהל ןקריוו (סעמארנעלעט עקינייא ןעמוקעגנָא וליפא

 םורָאװ ,גנוטָארסיױא ףיוא ןדיי יד טריפ ןעמ זא ,קנאדעג םעד זדנוא ייב

 תוכייש ןיא 1941 רָאי םענופ ווירב עקיבלעז יד טוג ךָאנ ןעקנעדעגנ רימ

 .ָאנמלעכ רענאל-טיוט ןטימ

 -אב רָאפ ןעמוק סע .ןרעוו ןוטעג סעּפע זומ ָאד זא ,טייטשראפ'מ

 ךָאנ יד ןופ ,רעוט עכעלטפאשלעזעג ענעבילבענרעביא יד ןֹופ ןשינעגעג

 -ימָאק ןשיטסישאפיטנא םענופ רעדילנטימ ןבעל םייב ענעבילבעגרעביא

 ןענעז ןשינעגענאב יד .גנוגעוואב רעשידרערעטנוא רעקיטציא ןוא טעט
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 ו ָא ק ר ו ט ס ַא נג ַצ י

 ןוא "סעיצקעלעס, ןוא "סעיצקא, עקידרדסכ יד בילוצ עשיטָאַאכ רעבָא

 רָאלק טרעוו סנייא .ןסאנ יד רעביא ךיז ןנעוואב וצ טייקירעווש רעד בילוצ

 יד יװ ןריפ ןזָאל טשינ ךיז ןָאק ןעמ .ןוט סעּפע ףראד ןעמ ;ןעמעלא ראפ

 ,זיירק ןייז ןיא רעדעי ,ןריפ רימ ןפראד התע תעל .הטיחש רעד וצ ןספעש

 !טױט ףיוא טייג ןעמ לייוו ,ןיילא ןיינ טשינ :עיצקא-סגנורעלקפיוא ןַא

 -ראפ ערעייז עלא ןריטָאבַאס .ןשטייד יד ןביולנ טשינ .ךיז ןטלאהאבסיוא

 ןָא ךָאנ רעבָא ךיז טסיוטש טעברא-סגנורעלקפיוא עקיזָאד יד .ןעננונעדרָא

 םעד ןופ רעננעק ךיז ןעניפעג סע .ןטייקירעווש עסיורנ ףיוא ,טייצ רענעי וצ

 ,ןליּפשראפ ץלא ןעמ ןָאק דָאטעמ אזא טימ זא ,ףיוא ןזייוו סָאװ ,קנאדעג

 יו רעמ ךָאנ טציא .תוחוכ-סטעברא ןיא ךיז ןקיטיונ ןשטייד יד םורָאוו

 תולּפמ עטצעל ערעייז בילוצ ,זומ ירטסודניא-סגירק עשטייד יד .רעירפ

 -ניא רעייז ןיא .ןרעו טלּפָאטראפ ןוא טקראטשראפ ,טנָארפ-חרזמ ןפיוא

 ראפ ןטסייל וצ חוכב ךָאנ ןענעז סָאװ ,יד ןטָארוצסיױא טשינ .טגיל סערעט

 ךָאד סע זיא ?ךעבענ רעדניק ןוא טייל עטלא יד ,אלימ ,ןישאמ-סגירק רעד

 -ונרא עכלעזא טימ ....ןדנעװּפָא טשינ רעדייל ךיז טזָאל סָאװ ,הריזג א

 ןעועג טייצ רענעי וצ ןענעז סָאװ ,רעננעק יד ןעמוקעג סע ןענעז ןטנעמ

 .טייהרעמ יד רעדייל

 םאוו ,ןעוועג םרונ ךיוא ןבָאה תוביס עטנכערענסיואנביוא עלא יד

 ינוא ןעוועטאר סָאד יו ךאז עקילייה אזא ןרָאװעג טקיסעלכאנראפ זיא סע

 --- ןבָאה ,ןלַאטיּפַאק עקירעהעג יד ןָא ,ןשטנעמ עטלייצעג .רעדניק ערעזד

 -ניק ןופ עיצקא-סגנוטער א ןריפכרוד טנַאקענ טשינ ---ןליוו ןטסעב םייב

 ןוא רעקינייוו לָאמא סָאװ ןרעוו לייוורעד ןוא .בַאטשסַאמ ןטיירב ןיא רעד

 | .ָאטעג ןיא רעדניק רעקינייוו

 -לעיצעּפס ךרוד טרעוו ,טכאנייב טעּפש ,1942 רעבמעטּפעפ ןטס6 םעד

 ןא ,ּפָאש ןדעי ןיא טכאמעג טנאקאב טיײלײצילָאּפ עשידיי עטקישעגנסיורא

 ןופ ןדיי עלא ןזומ ,רענייזא 10 זיב סנטסטעּפש ,ירפרעדניא דלאב ןגרָאמ

 עלא טימ ןלעטשוצ ךיז ,ףָארטשטיױט ןופ גנואָארד רעד רעטנוא ,ָאטעג

 -סא-אנעקצעבול-עלימ-ףָאהנעמאז-עקסנילַאו קע-ריפ ןפיוא ןכאז ערעייז

 -אב עלא ןפראד טרָאד .,עקישזד-עווילשנעשטשייקוװַאטס-עקזינ-עקסווָארט

 .רעטרע עקידרעירפ ערעייז ףיוא ןייגקירוצ ןוא ןרעמונ עיינ ןעמוק

 זא ,סָאאכ אזא ןענאטשטנא זיא ענלימ ףיוא ּפָאש רעזדנוא ןיא



 ןועװעג סע זוא ייהזַא

 ןעמ .עגאל יד ןטכארטאב וצ שינָאל ןעוועג דנאטשמיא טשינ זיא רענייק

 -עדעי .ןוט וצ סָאװ ןטלאה הצע ןַא טנַאקענ טשינ ךיז םענייק טימ טָאה

 ןוא רענעלּפ ענייז טימ ,ןעקנאדענ ענייז טימ ןעמונראפ ןעוועג זיא רענייא

 ,ןהצע ןטייוצ םעד טלָאװעג טשינ טָאה רענייק .ןעננונעכערסיוא ענייז

 רעטייווצ רעד ךיז טָאה ,ןוטעג ָאי ןיוש סע טָאה רע ביוא ןוא ןוט וצ סָאוװ

 עשיאיורטסימ א ןפאשענ ךיז טָאה'ס .יורטוצמוא טימ םיא וצ ןניוצאב

 ןיילא ,ןסילשאב טזומעג ןיילא טָאה'מ ,ןטייווצ םוצ םענייא ןֹופ גנואיצאב

 ,רעטציהעצ אזא ןיא .תוירחא עלופ יד ראפרעד ןגָארט ןיילא ןוא ןעלדנאה

 סעּפע ןגעוו ןטכארט וצ וליפא ןעוועג רעווש זיא רעפסָאמטא רעשיאעוורענ

 -ביירט רעכעלרעניא ןַא ןופ ןכייצ ןרעטנוא ןוטעג ץלא ןעמ טָאה .ןאלּפ א

 .יוזא יוװ ןוא סָאװראפ קידנסיוו טשינ ,טפארק

 ,"קע-ריפ , םעד ןיא טריגעלעד טָאה עיצוטיטסניא עדעי ,ּפָאש רעדעי

 -קא , יד) ןשטנעמ עקינייא וצ ,ןלעטש ךיז ןפראד ןדיי רעוועשראוו עלא ווו

 ,ּפָאש ןייז ראפ ןכוזוצסיוא ,(ןרָאװעג ןסירעגרעביא גָאט םעד ףיוא זיא ?עיצ

 -סגנוניוו א -- ןסאג ענעזיוועננָא יד ןופ ענייא ףיוא ,עיצוטיטסניא יצ

 זיוה סָאד ןרָאװעגנ טלייטעגוצ זיא ּפָאש רעזדנוא ,ןשטנעמ ענייז ראפ קָאלב

 ןייק לייו ,טנעקענ טשינ ןעמ טָאה ןכאז יד ןעמענטימ .8 עקסנילָאוו

 ודנוא ייב ָאי ןיוש ךיז ןעניפענ .ןעוועגנ טשינ ןענעז ןעלטימ-טרָאּפסנַארט

 -ענסיורא טנעה יד ןופ ייז ןרעוו ,ךעלענעווטנאה יירדדייווצ א ענלימ ףיוא

 טניוװעג רעד ,רעקראטש זיא'ס רעוו ןוא ייז רעביא ךיז טגנָאלש'מ .ןסיר

 .ךיז טייטשראפ

 -אב סאנ ענלימ רעד ןופ ןכש א סנייפ טָאה ירפרעדניא רענייזַא 6

 םייב) ןכאז ענייז ןגיילפיורא םיא ףלעה ךיא ןכלעוו ףיוא ,עלענעוו א ןעמוק

 ייז ןוא ןכאז עניימ ןעלקעּפרעבירא ןפלעהטימ רימ רע טעװ סרוק ןטייווצ

 ןָא ןבייה ןוא עלעגעוו ןיא ןייא ךיז ןענאּפש רימ .(ןעננערברעבירא ךיוא

 ןיוש טייג יורפ ןיימ .סאנ עקסנילָאװ וצ גנוטכיר רעד ןיא שרַאמ רעזדנוא

 .ןכאז סנכש רעזדנוא טימ עלענעוו סָאד ךָאנ טּפוטש ןוא זדנוא טימ טימ

 רענעגעוו רעטנזיוט .שטייד ןייא ןייק טשינ ןעמ טעז ןסאנ יד ףיוא

 טּפוטשעג ןרעוו ,ןכאז טימ ןדָאלעגנָא ,ךעלעגיוו .רעדניק ןוא ךעלעגעוו ןוא

 קידנּפעלש ךיא ףערט ערעדנא ןשיוװצ) "קע-ריפ , ןופ גנוטכיר רעד ןיא

 יד ,ַאדָאנישּפ אנעלעה ןידניירפ רעזדנוא ןכאז טימ עלעניוו-רעדניק אזא
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 רעקצַאוטָא םעד ןופ רעמיטננייא ,רָאטקָאד םענעברַאטשראפ םענופ יורפ

 רעדעי עכלעוו טימ ,ןליפעג ןוא גנומיטש יד ייס ,ץלא סָאד .(םוירָאטַאנַאס

 -עג טָאה ,ןייג םעד ןופ ָאּכמעט רעד ייס ,טשרעהאב זיא זדנוא ןופ רענייא

 ןרעה טייצ וצ טייצ ןופ ...עיסעצָארּפ-היול א ןופ קורדנייא םעד טכאמ

 -- טייצ וצ טייצ ןופ .טּפָאטשראפ טרעוו געוו רעד ?ייוו ,ןעיירשעג ךיז

 טייווצ א ןופ ןוא ןלאפענּפָארא סעּפע זיא עלענעוו א ןופ ?לייוו ,ןענייוועג

 ,רעכינ ,רעכינ :ןטייווצ םעד טּפוטש רענייא .ןרָאװענ ןטָארטעצ עלעגעוו

 טעװ ,רענייזא 10 ךָאנ ה"ד ,ןקיטעּפשראפ ראפ ןוא .,ןקיטעּפשראפ טעוו'מ

 -ריפ , ןיא ,טרָא ןטמיטשאב ןפיוא ןעניפעג טשינ ךיז טעוו סָאװ ,דיי רעדעי

 .עביל רעייז ייב ןייא ךיז ןענעדרָא רימ .ןרעוו ןסָאשרעד טרָא ןפיוא ,"קע

 ווו ,8 עקסנילַאװ ףיוא ךיק א טימ ןבוטש ייווצ ןופ הריד א ןיא ןשטנעמ

 : טייקיניילק ןייא .טייקכעלטניירפ סיורג טימ יורפ ןייפ ףיוא טמענ ןעמ

 ,טפאשראפ ןטונימ עכעליירפ ליפ יוזא ייז טָאה סָאװ ,דלעפנעמולב ַאנַאיד

 -נוא וצ ףוס א ןעמוק ןיוש ךעלצריק טעוװ ךעלטנפָאה , !ייז ייב טציא זיא

 רעדיוו זדנוא טעוװ ריא ןוא ---רעבענטסאג ערעזדנוא ןנָאז-- תֹורצ ערעזד

 ....79ךיל א טימ ןייז הנהמ

 'ךיוא יורפ ןייז טימ ךיז טָאה סָאװ ,ןכש ןיימ טימ קירוצ ףיול ךיא

 ןטימ ןעילפ רימ .ןכאז עניימ ךָאנ ,הריד רעקיבלעז רעד ןיא טנדרָאעגנייא

 זָא ךיז ןפיוטש רימ .טעּפש טרעוו טייצ יד לייוו ,ןסאנ יד רעביא עלעגעוו

 םוצ גנוטכיר רעטרעקראפ רעד ןיא ןרָאפ סָאו ,ךעלענעוו ערעדנא ףיוא

 ןגָאלשרעד ןוא תוללק עקיטפערק רָאּפ א ךיז רעטניה ןרעה רימ ,"קע-ריפ ,

 .סאג ענלימ ףיוא זיוה רעזדנוא וצ ךעלדנע ךיז

 -צולּפ .עלענעוו ןפיוא ןכאז ערעזדנוא ןנַארטוצסיורא ןָא ןבייה רימ

 רעטעּפש ךיז טָאה סָאװ) טאלגטָאר קעטול רימ ראפ סיוא טסקאוו גניל

 ָאטעג רעוועשראוו םענופ דנאטשפיוא םעניא טנכייצענסיוא שידלעה יוזא

 .("אביקע, עּפורג-ספמאק רעד ןֹופ רעריפנָא סלא

 .ןטַאלבטַאר ךיא גערפ -- ??ָאד ריא טוט סָאװ , --

 :טנָאז ןוא ךיז טכאלעצ רע

 -."רעטומ ןיימ טימ ןעמאזוצ ָאד ךָאד ןיווװו ךיא , --

 ענלימ רעד ףיוא ןעזעג טשינ לָאמ ןייא ןייק טציא זיב םיא בָאה ךיא

 דיא רעכיז , :עזעט רעד ןופ ןטלאהעג ךיוא טָאה רע זא ,סיוא טזייוו .סאנ
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 םורא טייצ רעצרוק א ןיא ."לטעטש , ןיא ןזיוואב טשינ ךיז ןוא ?רעכיז

 .סָאוװראפ ןרָאװעג רָאלק רימ זיא

 ,ךימ רע טגערפ ,עלענעוו ןפיוא ןכאז עניימ קאּפ ךיא יו קידנעעז

 ."קע-ריפ , ןיא ןייג וצ העדב ךיוא בָאה ךיא יצ

 ...?ךיא בָאה הרירב א, ---ךיא גָאז-- ?סיוועג , --

 -טָאר קעטול טרעפטנע-- "ןייא טשינרָאג סע טלאפ רימ ןוא, --

 .לביימש א טימ טַאלב

 "?ענאיד זיא נו ןוא , ---

 ."עקסנילַאװ ףיוא ןיוש זיא יז , ---

 -לעהאב טוג א ָאד כָאה ךיא , --טַאלבטָאר טנָאז-- "?דָאש ַא, --

 ."ןגינעגראפ טימ טרָאד ןעמונעגפיוא אנאיד טימ ךייא טלָאװ ךיא .שינעט

 קידננַארטּפָארא שינעלקאוו ןָא ךיא רעפטנע -- "יוזא ביוא , ---

 ןוא ַאנַאיד ךָאנ ןיוש ךיא ףיול, --- ןיירא בוטש ןיא ןכאז עניימ קירוצ

 ."קירוצ יז גנערב

 ןיא ןיירא ךָאנ ףיול ךיא .עקיבלעז סָאד ךיוא טסילשַאב ןכש ןיימ

 ןפיוא טכארטראפ טניל רעכלעוו ,רעקעכ ,רעבענטסאנ ןיימ ןופ רעמיצ

 ןיא רע .זדנוא טימ ןייג לָאז רע ,םיא ייב ךיז טעב ךיא ןוא ןַאשטּפַאט

 ...?טרָא ןופ טשינ ךיז ריר ךיא, ;סנייז ייב ךיז טלַאה ןוא טנשקעעגנייא

 .רעדייל

 סאג עקסנילַאװ ףיוא יורפ ןיימ וצ קירוצ רעטעּפאסראפ א ףיול ךיא

 טשינ ןרילראפ רימ .ןעמענוצקירוצ יז ןסָאלשַאב בָאה'כ זא ,ריא גָאז ןוא

 סנכש ןיימ .סאג ענלימ ףיוא קירוצ ךיז ןזָאל ןוא טייצ טונימ ןייא ןייק

 יד .זדנוא טימ טייג ןאמ ריא .עקסנילַאװ ףיוא ןביילב וצ טסילשאב יורפ

 ,ייצילָאּפ רעשידיי טימ טלעטשענסיוא ןיוש זיא ,סיואגנעל ,סאג ףָאהנעמאז

 -אפ טונימ 18 זיא'ס ."קע-ריפ ,, ןופ סיורא טשינ םענייק ןיוש טזָאל סָאװ

 זדנוא ןעמ טזָאל שינרעטאמ ןוא ימ סיורג טימ .ןלייאוצ ךיז ןזומ רימ .ןעצ

 : .ךרוד

 רימ ייב ןענעז ןעגנורעניארעד לפיוו) 44 ףָאהנעמאז זיוה ןראפ

 -אנאמ ךיז ןעניפעג סע וו ,(!טייהדניק ןיימ ןֹופ זיוה םעד טימ ןדנובראפ

 רע ,ןאמפלעה דוד טייטש ,"ננוסאפרעטרעוו, רעד ןופ ןכאז טימ ןעניז

 -טרעוו, רעד ןופ רעטייל םעד -- ,לעּפייג רעריפמרוטשטּפיוה ןפיוא טראוו
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 -סיוא עלופטרעוו יד טימ ןוט וצ סָאװ םיא טגערפ ןאמפלעה ."גנוסאפרע

 .ס.ס .סאג ענלימ רעד ףיוא ךיז ןעניפעג סָאװ ,ןענישַאמ ןוא ןעגנוטעברא

 טרָאד ןענָאק רענעמ 20 זא ,םיא טרעפטנע לעּפיינ רעריפמרוטשטּפיוה

 ,קירוצ ןעמוק רימ ןעוו .טשינ רענייק רעמ .ןכאז יד ןטיה וצ ידכ ,ןביילב

 ןזומ "רעטיה , יד זא ,ךיז טייטשראפ ,המישר א סיוא עיצקעריד יד טלעטש

 ןיוׁש זיא'ס ..סרעטייל ,םיטאבעלאביּפָאש ,עיצקעריד יד ,לכ םדוק ,ןייז

 ךיא ."עטלייוורעדסיוא , יד וצ טשינ רעהענ ךיא .ןשטנעמ 20 רעביא ָאד

 -קעריד ןופ יורפ יד .שינעטלעהאב ןיא טריפעגניירא ןרעוו יורפ ןיימ ןוא

 -אַּפ יורפ יד וצ ךיוא טמוק'ס .ןיירא ךיוא טייג ןייטשלעקניפ ר"ד רָאט

 ןעננולעג ענלימ ףיוא ?עיצקא , רעטצעל רעד תעב זיא'ס רעכלעוו ,אקסלעוו

 .ןטלאהאבוצסיוא ךיז םורא יוזא ןוא רעיוט א ןיא ךיז ןעמוקאבוצניירא

 ןוא שינעטלעהאב ןיא ןיירא םוק ךיא

 ליפ !רעדניק :ןגיוא ענעגייא עניימ טשינ ביולנ

 -יפעג רָאי 18 זיב 10 ןופ רעטלע ןיא רעדניק

 טימ ןוא סרערעל ערעייז טימ טרָאד ךיז ןענ

 יז .טאלבטָאר ַאירַאמ יורפ ,ןירעריּפנָא רעייז
 ןבָאה טאלבטָאר קעטול ןֹוז רעשידלעה ריא ןוא

 -ניק יד ןטלאהאבוצסיוא ןזיוואב טציא זיב

 ןראפ זיא סָאו ,טאלבטָאר אירַאמ יורפ .רעד

 ןירעטעברַאטימ ענעעזעגנָא ןַא ןעוועג גירק

 םייב גנולײטּפָא-ץוש-רעדניק רעלאיצַאס ןופ

 -נייא ָאטענ ןיא טָאה ,טארטסינאמ רעוועשראוו

 טאלבטָאר טעטול ראפ טלאטשנא-דיימ רעטסומ א טנדרָאעגנ

 יד ןעו .סאנ עדראווט ףיוא םימותי-רעדניק

 ןצנאנ םעד יז טָאה ,טייז רעשירא רעד ןֹופ לייט א ןרָאװעג זיא עדראווט

 ןענעז ייז ּוװ ,סאנ ענלימ רעד ףיוא טריפענרעבירא טאנרעטניא-רעדניק

 זומ סָאד ןוא-- ּפָאש םענופ עיצקעריד עשידיי יד .טציא זיב ןבילבראפ

 ןעניפעג רעדניק יד זא ,טסּוװעג טונ טָאה ---חבש םוצ ןרעוו טנָאזעג ייז

 ,זיוה ןקיבלעז םעניא ,ךיק עלעיצעּפס א ייז ראפ טמיטשאב ןוא טרָאד ךיז

 דוסב ןרָאװעג ןטלאהעג זיא ךאז יד .ןסע ןנָארטעג ייז טָאה ןעמ ןענאוו ןופ

 טרָאד ןיוש בָאה סָאו ,ךיא וליפא זא ,ליפ יוזא ףיוא סָאד ןוא תודוס
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 ןעװעג סע זיא יווזַא

 ךעלדיימ 80 .טסּוװעג טשינרָאג ןופרעד ךיוא בָאה ,טייצ עננאל א טבעלעג

 ךיז ןבָאה רעדניק עשידיי עקיטכיל קיצכא !ןטלאהאכבסיוא טרָאד ןעמ טָאה

 סָאד ןעוועג ךיוא זיא סע וװ ,קָאטש ןטירד ןפיוא ,18 ענלימ ףיוא ןענופעג

 טָאה ,"עיצקא , ןא זדנוא ייב ןביוהעגנָא ךיז טָאה'ס רָאנ יו .שינעטלעהַאב

 -ניירא ףכית רעדניק יד טָאה רע ןוא ןסיוו וצ ןבעגענ דלאב ןטאלבטָאר ןעמ

 ,טקעטיכרא רעד זא ,טכארטעג ךיז בָאה ךיא .שינעטלעהאב ןיא טריפעג

 -ראפ םענופ ןעמָאנ ןפיוא ?לעטָאה-ןטנארנימע , םעד טיובעג טָאה סָאװ

 -רךָאפ אמתסמ טָאה ,יקסוועשילדָאּפ םהרבא ןקסע רעוועשראוו םענעברָאטש

 ,טייצ א ןעמוק טפנוקוצ רעטנעָאנ רעד ןיא ךָאנ טעוװ סע זא ,ןעזענסיוא

 -אבסיוא ךיז ןזומ ןוא ןבעל םוצ טכער ןייק ןבָאה טשינ ןלעװ ןדיי ןעוו

 זיוה סָאד ןעיוב םייב ךיילנ רע טָאה ,ןבעל רעייז ןעוועטאר וצ ידכ ,ןטלאה

 ,שינעטלעהאב א ,רעניווונייא עקיטרָא יד ראפ סנטסקינייו ,טיירנעגנוצ

 ,עשיניארקוא ,עשיווטיל ענייז עלא טימ שטייד רעטסטריניפאר רעד סָאװ

 ןיא סָאד .ןקעדטנא ןענעק טשינ סע ןלעוו םיתרשמ עשידיי ןוא עשיטעל

 -ַאט רעד רעבָא טָאה סנייא .שינעטלעהאבד-ַאטעג עטסעב יד ןעוועג עקַאט

 א ןעמוק טעװ סע זא ,ןעזסיוארָאפ טנַאקעג טשינ טקעטיכרא רעלופטנעל

 -יד טימ .ןסיירפיוא ,ןעניווװ ןדיי ווו ,רעזייה יד ןלעוו ןשטייד יד ןוא טייצ

 .ןזאנ ןיחא ןזָאלניירא רעדָא טימַאנ

 -ראפ שיטעמרעה "קע-ריפ , רעד זיא ירפרעדניא רענייזא 10 טקנוּפ

 ךיז ןעוועג דנאטשמיא טשינ זיא דיי רעקידעבעל ןייק ןוא ןרָאװעג טכאמ

 -ראוו םענופ גנורעקלעפאב עשידיי עצנאג יד .ןעמוקאבוצסיורא טרָאד ןופ

 סנעבעט יו טייל עקיטכעמ עכלעזא ןופ ןּפָאש יד וליפא ןוא ָאטעג רעוועש

 -יג , ,וועג רעד ןופ ייצילָאּפ יד ןוא ייצילָאּפ עשידיי יד ךיוא יוװ ,ץלוש ןוא

 ,ענלצנייא .ןרָאװעג ןסָאלשענּפָא טרָאד ןענעז ,"לט18, םייב ?ףליה-רעכ

 ןעצ ךָאנ זא ,לעפאב ןראפ ןקָארשענּפָא טשינ ךיז ןבָאה סָאװ ,עטגאוועג

 םעד בלאהרעסיוא ןעניפענ ךיז טעוװ סָאו ,רענייא רעדעי טעוװ רעגייזא

 -סיוא ךיז ןעגנולעג ייז זיא סע ןוא ,טרָא ןפיוא ןרעוו ןסָאשרעד ,"קע-ריפ,

 .ָאטעג ןיא ןבילבעג ןענעז ,ןשינעטלעהאב יד ןיא ןטלאהאבוצ

 -נוה רעביא יד ןעמענוצפיוא ןיילק וצ ןעוועג זיא "קע-ריפ , רעד

 יו יוזא ןרָאװענ טשטעווקעגנייא טרָאד ןענעז סָאװ ,ןדיי טנזיוט טרעד

 "פםעק" ןפורעגנָא עקאט "קע-ריפ , םעד ןעמ טָאה ראפרעד --- לסעק א ןיא
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 יעיירא ןיהּוװ טאהעג טשינ ןיוש ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ יד .(קעלָאישטַאקץ

 טושּפ זיא'ס זא ,טלופרעביא יוזא ןעוועג ןענעז תוריד יד ?ייוו ,ןייגוצ

 ףיוא טניילענסיוא ךיז ןבָאה ,סופ א ןלעטשוצקעוװא ּוװ ןעוועג טשינ

 עיצקא יד סָאװ ,געט ריפ יד ןופ ךשמ ןיא ןסאג יד עקאט ןענעז .סאג רעד
 -ּפִא יוזא ןענעז סָאװ ,ןשטנעמ טימ טלופרעביא ןרָאװעג ,טרעיודעג טָאה

 טָאה ץומש ןוא טפאשגנע עכעלקערש א ,למיה ןעיירפ ןרעטנוא ןגעלעג
 יד רעביא ןיינ וצ טרעוושאב טָאה סָאװ ,טפאשננע ןַא .טשרעהעג טרָאד

 .םעטָא םעד טּפַאכראפ טָאה סָאװ ,חיר ןוא ץומש א ;ןסאג

 םעד ןריליפעדכרוד טזומענ טָאה עיצוטיטסניא רעדָא ,ּפָאש רעדעי

 -סנעבעל , טלייטעג טָאה סָאװ ,?ָאדנַאמָאק-סגנוטכינראפ , רעד ןֹופ בַאטש

 -- ןוא ןבעל םוצ (לייוורעד) טמיטשאב ןענעז סָאװ ,יד ראפ "ןטראק-טכער

 ףיוא טמיטשאב ןעוועג ןענעז סָאװ ,יד ץאלּפנאלשמוא ןפיוא טקישעגנקעוװא

 -עג ןייש יוזא ךָאנ קירוצ ננאל טשינ טָאה סע יוװ ,רעדָא גנוטָארסיױא

 .טייהרעמ יד ןעוועגנ זיא סָאד ."גנולדיזסיוא , ;ןסייה

 -ייז טיול ,ןעננאגענקירוצ עכעלקילנ יד ןענעז םונהינ געט ריפ ךָאנ

 עניילק עלא .םייחא ךיז וצ זייוונּפורנ ,סעיצוטיטסניא רעדָא ןּפָאש ערע

 -ניבראפ עסיורג עכלעזא טאהענ טשינ ןבָאה רעריפנָא ערעייז סָאװ ,ןּפָאש

 רענניפ ןופ ננונעוואב ןייא טימ ןענעז ,ןזיירק-,ס.ס ערעכעה יד ןיא ןעננוד

 .לָאמעלא ראפ לָאמנייא ןרָאװעג טרידיווקיל

 -יוטנא עקיטלאוועג א טבעלענרעביא ךיוא טָאה ייצילָאּפ עשידיי יד

 ןרעטלע יד) רעדניק ןוא ןעיורפ ערעייז ןעמונענוצ ייז טָאה ןעמ .גנוש

 םעד ןוא (ןעמונענוצ עיצקא רעקידרעירפ א תעב ךָאנ ןעמ טָאה ערעייז

 ךיוא -- עקירעביא יד ;ןאמ 400 זיב טצריקעג ייצילָאּפ רעד ןֹופ דנאטשאב

 .טכירעג טשינ ךיז ייז ןבָאה קילנמוא אזא ףיוא .נאלשמוא ןפיוא קעווא

 יִד תבוטל טעברא עיירטעג רעייז ראפ "?ננוניולאב , יד ןעוועג זיא סָאד

 ןעמונענוצ ייז טָאה ןעמ ןעוו סָאװ ,ןטנאיצילָאּפ ןעוועג ןענעז'ס ,ןשטייד

 עשיאייצילַאּכ ערעייז ךיז ןופ ןפרָאװענּפָארא ייז ןבָאה ,עטסטנעָאנ ערעייז

 ערעייז ןופ ?רוג םעד ןלייט ןעגנאנעג קיליוויירפ ןֹוא ןרעמונ יד טימ ןעלטיה

 .עטסטנעָאנ

 זיא ,המודכו ץלוש ,סנעבעט יוװ ,ןּפָאש עטסטנענימָארּפ יד וליפא

 ןיא תונברק ןעוועג ןענעז טרָאד ךיוא ."לסעק , םענופ ץנאנ .סיורא טשינ
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 עכלעזא טשינ ,תמא ,רעכעל ןרָאװעג טכאמעג ןענעז ןעייר ערעייז ןיא

 ךיז ןבָאה סָאװ ,ןדנווו ךָאד רעבָא ,ןּפָאש עקירעביא יד ייב יו עסיורג

 -כעמלא יד "?לסעק , םענופ סיורא רָאנ זיא טקידעשאבמוא .,ןליפ טזָאלעג !

 ןיא סָאװ ,ךעלטיה עטיור יד טימ ("5ט18,,) ייצילָאּפ-"ףליה-עכינ , עקיט

 ,ןַאמ טרעדנוה ןופ דנאטשאב ןיא ןבילבענ עיצקעלעס רעטצעל רעד ךָאנ

 -רעטנוא ןרָאװעגנ ןענעז ייֵז םורָאװ ,טעטירָאטיױוא ןיא טקרַאטשענ רעבָא

 ןייק טשינ ןעוועג זיא ןָארטַאּפ רעייז .(טסנידיעדנָאז) .ד.ס רעד ןפרָאװעג

 -רעדנָאז רעד ןופ ריציפֶא רערעכעה ַא -- ואנעבַאטש ר"ד יוװ רערעדנא

 -ַאֹּפ רעקיטולבטיור ;ןעייל ,רעקידלטיה-טיור רעד ןופ רעטייל רעד ,טסניד

 טאהענ טָאה רע .ָאטעג ןיא ןענופעג טשינ ןיוש ךיז טָאה ,לענינעק ,ייציל

 -קורטסניא .טייז רעשירא רעד ףיוא ןשטייד יד ראפ טעברא "ערעקיטכיוו,

 ןיא סָאװ ,רערַאטש ר"ד רעטייל םעיינ םעד ךרוד טקישענ רע טָאה סעיצ

 ןעמאזוצ ןלאפעגניירא סואימ ןוא טכירעגמוא ?עיצקא , רעקידרעירפ א ייב

 -ייא , ענייז ןפלָאהעג טשינ טלָאמעד םיא ןבָאה'ס .יורפ רעגנוי ןייז טימ

 .ד.ס ןופ סעיצאמיטיגעל ענייז ,ווירב ?ענרעז

 -ענ טשינ עיצקעלעפ-"?סעק רעד תעב ןבָאה ןצנעוורעטניא ןייק

 ,ןרָאװעג טריקַארב ?עיסימַאק-סננוטכינראפ , רעד ךרוד זיא'ס רעוו ,!פלָאה

 ןאמטַאר עקאט זיא .ןעמוקאב טשינ עטראק-טכערסנבעל ןייק ןיוש טָאה

 טמא-סטעברא ןקיטכעמ יוזא ךָאנ גננאל טשינ םעד ןופ רעטייל רעד ,ןעזָאר

 "רעד רעדורב םענענייא ןייז תבוטל ץנעוורעטניא אזא תעב ,טארנדיי םייב

 וי .טרָא ןפיוא ןרָאװעג ןסָאש

 טימ ןעמאזוצ ןענעז ,"ןטראקסנבעל , ןעמוקאב ןבָאה סָאו ,עלא יד

 ...?ןבעל יינ, א ןבייהוצנָא ידכ ,םייחא ןעמוקעגקירוצ שזַאנַאב רעייז

 סאו ,(קינייו רעייז תמא) סעמַאמ רעדָא סעטאט ןעוועג ןענעז'ס

 ןעננולעג ייז זיא'ס ןוא רעדניק עניילק ערעייז ךיז ייב טאהעג ךָאנ ןבָאה

 ַאטעג ןיא קידוצ ןעלנומשוצרעבירא ייז סעציילּפ יד ףיוא קעזקור יד ןיא

 טשינ ןבָאה סָאו ,סעמאמ ןוא סעטאט ךיוא רעבָא ןעוועג ןענעז'ס .'יירא

 ןכאטשענכרוד קעזקור יד ןיא ןענעז רעדניק ערעייז ןוא ?לזמ סָאד טאהעג

 -רעד רעטנזיוט ,רעטנזיוט .ייז טימ ןעמאזוצ ,ןרָאװענ ןסָאשרעד רעדָא

 סטרעקניּפ ."קע-ריפ , ןופ ןסאנ יד רעביא טרענלאוועג ךיז ןבָאה ענעסָאש

 לָאצ רעסיורג רעד טימ ןבענ הצע ןא טנַאקעג טשינ ךיז ןבָאה ךעלשטעק
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 וװָא ק ר 3 ט / ס ַא ג ָא ו

 ןבכָאה רימ סָאװ ,"עיצקעלעס , עטסקיטולב יד ןעוועג זיא סָאד ...םיתמ

 .ָאטעג ןיא טאהעגנ זיא סע ןעוו

 ןייק ןרָאװעג טריפענסיורא רעדָא ןענעז ןדיי טנזיוט קיצכעז רעביא

 יד ןיא ןרָאװעג ןעקנורטלעד רעדָא ,ןרָאװעג ןסָאשרעד רעדָא ,עקנילבערט

 .שינעטלעהאב א טכוזעג ןבָאה ייז ּוװ ,ןטייקניירמוא-ןקַאָאלק

 טָאה .,"סעיצקא-סגנוקינייר-ץילב , עקינייא ךָאנ טימ ןוא םעד טימ

 סָאװ ,"גנולדיזסיוא יד טקידנעראפ שיטקאפ רעבמעטּפעפ ןט13 םעד ךיז

 ,1942 ילוי ןטס22 םענופ ה"ד ,טייצ םישדח ייווצ טעמכ ןניוצעג ךיז טָאה
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 גאט

 ענלימ ףיוא שינעטלעהַאב ןיא

 ןסעזעג רימ ןענעז ,"לסעק , ןיא ?עיצקעלעס , יד ןעגנאגעג זיא'ס תעב

 ףיוא רעבָא ,סיורא טרָאד ןופ רימ ןענעז טכאנ רעד ףיוא .שינעטלעהאב ןיא

 ןגייל םייב ךיז ןוטסיוא ןגעוו .קָאטש ןטצעל ןפיוא ןבילבענ --- לאפ ןדעי

 -לעהאב סָאד .ןייז טנָאקעג טשינ דייר ןייק ,ךיז טייטשראפ ,טָאה ,ןפָאלש

 ןייגניירא ,קָאטש ןטירד ןוא ךַאד ןשיווצ םעדיוב א ןיא ןעוועג זיא שינעט

 ןופ רָאדירָאק ןיא ?ריט ןיילק א ךרוד טזומעג ןעמ טָאה שינעטלעהאב ןיא

 זיא סָאװ ,רעטסנעפ א רעטנוא טנדרָאעגנייא ןעוועג זיא לריט סָאד .זיוה

 דָאנ ןעמ טָאה ,רעטסנעפ ןכרוד קידנקוקסיורא .סאנ ןפיוא ןעגנאנענסיורא

 רעטניה זא ,ןלאפנייא טנַָאקעג טשינ טָאה םענייק זא יוזא ,סאנ יד ןעזעג

 א טימ טקעדאב ןעוועג זיא סָאװ ,םעדיוב א ךיז טניפעג רעטסנעפ םעד

 ןעננאגעג זיא רע לייוו ,סאנ ןופ ןעז טנָאקעג רָאנ ןעמ טָאה ךַאד םעד .ךַאד

 -ענ סע טָאה ,רעטסנעפ ןכרוד קידנקוקסיורא זא יוזא ,ףיורא קיטראפיש

 ,טקרעמאב טשינ ןפוא ןיאב טָאה ןעמ זא ,ןפוא אזא ףיוא שיטּפָא טקריוו

 -ָאק ןקיבלעז םעד ןופ .רעטסנעפ םענופ טנעָאנ יוזא ךיז טניפעג סע סָאװ
 ןעוועג זיא סע ןכלעוו רעטנוא ,רעטסנעפ סָאד ןעוועגנ זיא סע ּווװ ,?רָאדיר

 לּפערט לָאמש א טריפעג טָאה ,שינעטלעהאב רעזדנוא ןיא גנאגניירא רעד

 רעצנאנ רעד סיואננעל ןגיוצעג ךיז טָאה סָאװ ,םעדיוב-טּפיוה ןפיוא ףיורא

 ,יד .סאגנ ןפיוא ןעזעג טשינ ןעמ טָאה םעדיוב םעד ןופ ךַאד םעד ,עדייבעגנ

 -לעהאב-םעדיוב רעזדנוא ןופ ךַאד םעד ןעזעג סאג ןופ ָאזלא ןבָאה סָאװ

 סע ןכלעוו טיפ ךאד רעד זיא סָאד זא ,טנייצרעביא ןעוועג ןענעז ,שינעט

 טקרעמאב ,סאג ןופ ןעמוקענפיורא זיא ןעמ ןעוו .עדייבעגנ יד ךיז טקידנע

 סָאד ךיוא יוו ,ףיורא םעדיוב-טּפיוה םוצ טריפענ ןבָאה סָאװ ,ךעלּפערט יד
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 טנָאקעג טשינ םענייק ךָאד טָאה ,סיורא סאג ןיא רָאדירָאק ןֹופ רעטסנעפ

 -אב ןיא גנאגניירא רעד .שינעטלעהַאב א ךיז טניפעג טרָאד זא ,ןלאפנייא

 -אטשעג ןיא סָאװ ,ןישַאמ-יינ א טימ טלעטשראפ ןרָאװעג זיא שינעטלעה

 ןענעז עלא ןעוו .רעטסנעפ עמאס ןרעטנוא ,רָאדירָאק ןיא ,לריט ןראפ ןענ

 -ייא ,ןאמסגנואיורטראפ סטאלבטָאר קעטול טָאה ,שינעטלעהאב ןיא ןיירא

 זיא סָאװ ,יקסלעארזיא .י --- עלאנעל ענעבילבעגרעביא 20 יד ןופ רענ
 -ראפ ,גנונעוואב רעשידרערעטנוא רעד ןיא ןרָאװעג ןגיוצענניירא רעטעּפש

 ,טנאוו רעד וצ ןישַאמדיינ יד טקורענוצ ,שינעטלעהאב ןיא ?ריט סָאד טקַאה

 ראפ ,שעװ ןוא טנאווענטעב עקיצומש ןישַאמ רעד ףיוא טניילעגפיורא

 םעד טלעטשראפ אליממ ןוא ,טרעטיצעג יוזא ןבָאה ןשטייד יד ןכלעוו

 .גננאגנייא

 -ךיימ 80 יד ןטלאהאבסיוא ןעוועג ןענעז שינעטלעהאב רעזדנוא ןיא

 -רעד יד ,קעטול ןוז ריא ,טאלבטָאר ַאירַאמ יורפ רעד טימ תומותי-ךעל

 -עד .ןָאזרעּפ 120 ייב ןעמאזוצ ,ןשטנעמ ךָאנ ןוא רעדניק יד ןופ רעיצ

 ןוא רעשינרענע רעייז רעד ןעוועג זיא שינעטלעהאב םעד ןיא טנאדנעמָאק

 .טָאה שינעטלעהאב ןיא .טאלבטָאר קעטול רעלופטקאט רָאנ ןזיב ייברעד

 ךיז ןבָאה .םאנסיוא ןָא עלא ןוא ןילּפיצפיד ענרעזייא ןַא ןשרעה טזומענ

 .'אבמוא ןַא .טנאדנעמָאק םענופ ןעגנונעדרַאראפ יד וצ ןסאּפוצ טזומענ

 ןופ עטילנעגנָא יד .טשרעהעג טרָאד טָאה טייקענשוד ןוא ץיחה עכעלביירש

 ןעוועג ךָאד זיא סָאד .ץיה רעמ ךָאנ ןבעגענוצ טָאה ךַאד ןופ ךעלב ןוז

 טאה סייווש רעד ."טסבראה ןשילוּפ , ןופ געט-רעבמעטּפעס עסייה יד ןיא

 ויב ןוטסיוא טזומענ ךיז טָאה ןעמ .רעסאוו יו ןענורעג עלא זדנוא ןֹופ

 ןבָאה רימ עכלעוו ,רעסאוו רעשעלפ ךיז ףיוא ןסינ רדסכ ןוא טפלעה רעד

 ןופ זיא רעסאוו עטלַאק סָאד ךיוא .,טיירנעגננָא טאהענ לָאצ רעסיורנ א ןיא

 -לָאד רעד .טשלחענ טייקענשוד ןופ ןבָאה ןשטנעמ .ןרָאװעג סייח ץיה רעד

 זיא ,עטשלחראפ יד ןפלעה טזומענ רדסכ טָאה סָאװ ,רעדניק יד ןופ רָאט

 קעטול רעכעלדימרעדמוא רעד .תושלח ןיא ןלאפעגקעווא ךיוא ףוס ?כ ףוס

 -ענ טָאה רע ןכלעוו ,םויטסָאק-דָאב ןייז ןיא ןעזענסיוא טָאה טאלבטָאר

 לכיימש ןקידנעטש ןייז טימ .עוטַאטס עטקַאטענסיוא זנָארב ןופ א יו ,ןנָארט

 םעד טכארבענ ףליה -- ָאד :םוטעמוא ןעוועגנ רע זיא םינּפ ןייש ןייז ףיוא

 ;טקראטשענ ןוא טקיטומרעד -- טרָא רעדנַא ןַא ףיוא ,רָאטקָאד ןטשלחראפ
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 עה צג םס} ווא ייוזַא

 ,ךעלרעדניק עּפורג ַא ךרוד טלגנירעגמורא רעדיוו םיא ןעמ טניפעג טרָאד

 שממ םיא ןבָאה רעדניק יד .עלהשעמ א טייהרעליטש טלייצרעד רע עכלעוו

 ןייק ןרילראפ וצ טשינ ידכ ,ןיירא ליומ ןיא םיא טקוקעג ןוא טרעטעגראפ

 זיא ,סאנ ןפיוא שיורעג א סעּכע רָאנ ךיז טרעהרעד סע ןעוו .טרָאװ ןייא

 טלָאװ רע יו ,שינעטלעהַאב ןופ גנאנניירא םעד ייב טאלבטָאר קעטול ןיוש

 -ראפ ?כיימש רעד .רעּפרעק ןטנוזעג ןייז טימ ןציש טלָאװעג עלא זדנוא

 ןייז ;ראפענ ןופ ןטונימ עטפנרע יד ןיא וליפא טשינ םיא ייב טדניווש

 ןבלעוו ןופ ,רעצנאּפ םענעלַָאטש ַא ןיא טליהעגנייא טלָאמעד טרעו םינּפ

 ,ןליוו םענרעזייא ןַא טציזאב רע .ןגָאלשּפָא קירוצ ךיז ןזומ סעקַאטַא עלא

 ןוא טשרעהַאב רעייז ייברעד ,עינרענע טימ לופ טלדורּפש ,ןקָארשרעדמוא

 חוכ ןוויטסעגוס א טציזאב ;סעיזיצעד עסיוועג ןעמעננָא ןראפ טנכעראב

 םיא טימ ךיא געלפ גנאל ןהעש .ךיז טימ ןסיירוצטימ ןוא ןסולפנייאַאכ וצ

 םעד ןנעוו טלייצרעד םיא בָאה ךיא .םיא טימ ןדער ןוא לקניוו א ןיא ןציז

 עקידרדסכ יד בילוצ רעדייל זיא סָאוװ ,רעדניק עשידיי ןעוועטאר ןֹופ ןַאלּפ

 ךיוא זא ,רימ טנָאז טַאלבטָאר קעטול .ןרָאװעג ןסירעגנרעביא ןשינעעשענ

 "ךָאזראפ-רעדניק רעד ןיא טעבראעג נירק ןראפ טָאה עכלעוו ,רעטומ ןייז

 -נוא ןעוועטאר וצ ידכ ןוטענ ץלא טָאה ,טארטסיגַאמ רעוועשראוו ןופ גנוג

 -ןריוו ןוא רעלדנעס ןעיורפ עלעדייא יד טונ ךיוא ןעק יז ,רעדניק ערעזד

 ךָאנ םעלבָארּפ רעד טעוװ רעדניק ענלצנייא ןעועטַאר ןטימ רעבָא .ַאװָאב

 -אר וצ עיצקא-ןסאמ א ןרעוו ןעמונעגרעטנוא זֹומ ָאד .ןרעוו טזיילעג טשינ

 .רעדניק עשידיי ןעוועט

 -טָאר קעטול טנָאז-- "ןזָאלראפ טשינ ךיז רימ ןענָאק ייז ףיוא , --

 סרעדניק ערעזדנוא ןוא רעזדנוא ןפמעקסיוא ןיילא ךיז ןזומ רימ , ---טאלב

 טגיילעגרַאפ רעטומ ןיימ ןעמ טָאה טָא .טגאה ןיא רעוועג טימ טייחיירפה

 טשינ ,ןפרָאװענּפָא סע טָאה יז ןוא ץניווָארּפ רעד ףיוא ןטסָאּפ ןטוג א

 ....רעדניק 80 עריא ןעמענטימ ךיז טימ קידנענָאק

 יו שטנעמ ַאזַא} ---ךיא גָאז-- 'ןוטענ טכעלש עקאט יז טָאה , ---

 .ןטלָאװ ,"ןעזסיוא , ןראברעדנווו א קילנ םוצ ךָאנ טָאה סָאװ ,רעטומ רעייא

 יז טלָאװ םורא יוזא .טייז רעשירא רעד ףיוא ןבָאה טפראדעג עקאט רימ

 .ָאטעג ןיא ןפלָאהאבמוא ָאד קידנציז יו ןעננערב ןצונ טנָאקעג רעכינ זדנוא

 -פיוא ךיוא טימרעד ןעמ טלָאװ ,רעדניק ענלצנייא וליפא קידנעוועטאר
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 װ ָא ק ר ו פט 4 ס ַא ג ָא ו

 ןופ ןסירעגסיורא טרעוו סָאװ ,דניק סעדעי םורָאװ ,ךאז עסיורג א ןוטעג

 ןבָאה רעדניק ליפוצ .סניוועג א זדנוא ראפ ךיוא ןיוש זיא ,םונהיג םעד

 שטָאכ ןריקיזיר ןענָאק ךָאנ ןלָאז רימ זא ,ןריולראפ טציא זיב ןיוש רימ

 | ."דניק ןייא טימ ןיולב

 ,רימ ןטיה, --טַאלבטָאר רימ טרעפטנע-- "רעדניק קיצכא יד , --

 עלא ןופ ןגירקענסיורא םולשב ייז ןוא ןָא גָאט ןטשרע םענופ ,טעז ריא יוו

 ןלעװו רימ .רָאי ץראווש ערעדנא ןוא "סעיצקעלעס , ,"ןעננולדיזסיוא ,

 ןיילא טעװ יז רעבָא .גנואיירפאב יד ןבעלרעד רעדניק יד טימ ךעלטנפָאה

 יד רָאנ יװ .טנאה ןיא רעוועג טימ ןפמעקסיוא יז זומ ןעמ .ןעמוק טשינ

 טעװ ,ןקידנע לָאמא ךָאד ךיז ןזומ ייז ןוא ,ןקידנע ךיז ןלעוו ?סעיצקא,

 רימ זא ,ןזייוואב ןוא טעברא יד ןריזינאנרָא וצ ןעמענ יינספיוא ךיז ןעמ

 ..."רקפה טשינ ןענעז

 סָאד .ּפערט יד רעביא טפיול רעצימע יו גנילצולּפ ןרעהרעד רימ

 א לענש טיג ןוא ?ריט רעזדנוא לייוו א ףיוא טנפע רע ,יקסלעַארזיא זיא

 רעד טימ סע טלעטשראפ ,לריט סָאד קירוצ טכאמראפ רע ,"ןעייג ייז , :גָאז

 .ּפָארא קירוצ טפיול ןוא טנאוועגטעכ ןקיצומש םעד טימ ,ןישאמדיינ

 ,טלעוו רעקימורא רעד ןופ ןסירענּפָא ןעוועג רימ ןענעז געט ייווצ

 .ןעמעלא ןופ ןוא עלא ןופ ןסעגראפ ?זדניא ןַא יוװ ןגעלעג ךיז זיא ענלימ יד

 א ןעמוקעג זיא'ס ...טנָאמרעד זדנוא ןָא ךיז ןעמ טָאה געט ייווצ ךָאנ

 ייז .שארב טייל-,ס.ס ייווצ טימ ןוא ןעניקייל טימ יײצילַאּפ עשידיי עּפורנ

 -סיוא טשינ ךיז ןוא ןבילבראפ טשינ זיא רעצימע יצ ,טכוזעגנ סע ןבָאה

 רעביא טרעטשינעג ןוא טכוזעג ןעמ טָאה ."לסעק , ןיא ןייג ןופ ןטלַאהַאב

 וצ לעפאב ןטימ ןעמאזוצ .רעמעדיוב ןוא סרעלעק ,תוריד ,רעזייה עלא

 עלא זא ,ןרָאװעג טנדרַאראפ ךיוא זיא ("קע-ריפ ,) "?סעק , ןיא ךיז ןדלעמ

 "יד ןריפוצכרוד ןכעלנעמרעד וצ ידכ ,ןֹּפָא ןביילב ןזומ ,ןעגנוניווװ ,ןרעיוט

 ,קעה טימ ןעגנאנעג ןענעז ייז .ןבילבראפ טשינ זיא רעצימע יצ ,לָארטנָאק

 .סאנ ענלימ ףיוא זדנוא ייב טכוזעג ךיוא ןבָאה ייז .סרעמַאה ןוא ןפָאליק

 יקסלעַארזיא ייז טָאה ,(18 ענלימ) זדנוא ףיוא ןעמוקענ זיא עייר רעייז ןעוו

 (גנונעוואב רעשידרערעטנוא רעד ןיא רעטעּפש טעבראעג ךיוא) ךוראב ןוא

 רעזדנוא ֹוצ ןעננאנרעד ןענעז ייז זיב ,ןרעמיצ עלא רעביא טריפענמורא

 ךיז טוט סע סָאװ ,טרעהעג ךעלטייד ץלא טרָאד ןבָאה רימ .שינעטלעהאב
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 ןעװעג סע ויא יוזַא

 -ָאק ןעוװועג זיא עדנאב רעצנאנ רעד ןופ רעטסוויסערנַא רעד .,ןסיורד ןיא

 זיא רע ןעוו .םעדיוב ןפיוא ןריפ ןסייהעג ךיז טָאה רע .ןיקייל טנאדנעמ

 רע זיא ,םעדיוב ןפיוא טהיפעג ןבָאה סָאװ ,ךעלּפערט יד ןופ ּפָארא קירוצ

 -ָאּבאנ רעניילק , רעד .ןקוקסיורא ןלעװ טְלָאװ רע יו ,רעטסנעפ םוצ וצ

 ןטימ טכיירגרעד טשינ טָאה רע זא ,ןיילק יוזא ןעוועג רעבָא זיא ?ןָאעל

 י"ראפ רעמ ךָאנ ןבָאה "סעיצאוטיס , עכלעזא .רעטסנעפ םֹוצ ןיב ּפָאק

 טייקיטרעוורעדנימ ןופ ליפעג סָאד "ןָאעלָאּפַאנ םעניילק , םייב טקראטש
 -ָאמ עכלעזא ןיא ,החיצר ןיא ןלאפניירא טלָאמעד טנעלפ רע ןוא םיא ייב

 סָאװ ,עיציזָאּפ ןייז ,טכאמ ןייז ןריטנעצקא רעקראטש רע טגעלפ ןטנעמ

 -עד רע זא ,ןלעפאב סיורא טיג סָאװ ,רעד סָאד זיא רע זא ,טמענראפ רע

 .קיסקּוװ-ןיילק יוזא זיא רע סָאװ טקוקעגנ טשינ ,טיוט ןוא ןבעל ןגעוו טרידיצ

 עדייבעג רעד ןיא ָאד זא ,טקעמשרעד רע טָאה זָאנ-טנוחריּפש ןייז טימ ןוא

 "יצ יד ןיא ןיירא קירוצ זיא רע .ןשטנעמ ענעטלאהאבראפ ךיז ןעניפעג

 רעדניק יד ןופ ןכאז ענעפרָאוװעצ ןגעלעג ןענעז ןטעב יד ןיא ּוװ ,ןרעמ

 :ןפורעגסיוא גנערטש טָאה רע ןוא רעיצרעד ערעייז ןוא

 .../ןשטנעמ ענעטלאהאבראפ ןאראפ ךָאד ןענעז ָאד רעבָא; --

 ;טנָאזעג ןוא טכאלעצ ךיז טָאה יקסלעארזיא

 טָאה ריא ןוא ךיוא םעדיוב ןפיוא וליפא ןעוועג ךָאד טנעז ריא, ---

 -עבעל ןייק ָאד זיא ןַאמ 20 ערעזדנוא רעסיוא זא ,טנייצרעביא ןיילא ךיז

 ."ָאטשינ שטנעמ רעקיד

 ןַארַאפ ָאד ןענעז , ---סנייז ייב ןיקייל ךיז טלאה--- "ךָאד ןוא , ---
 -ייהאב-לארטנעצ יד ָאד ךיז טניפעג וו .. .ןשטנעמ ענעטלַאהַאברַאפ ךָאנ

 ,סיוא ףור א גנילצולּפ רע טינ-- ??גנוצ

 זדנוא ייב ןא ,טרעפטנעעג קיאור םעד ףיוא םיא טָאה יקסלעארזיא

 רעד ןֹופ ןסינעג רימ רָאנ ,?סעק-סננוצייהאב רענענייא ןייק ָאטשינ זיא

 ןענופעג ךיז טָאה טרָאד .זיוה ןקידתונכש ןיא ךיז טניפעג סָאװ ,עלארטנעצ

 טביולנענ סע טָאה ןיקייל .טלאטשנאידָאב טננעג םענעי ןיא עטסווואב ַא

 .זיוה רעזדנוא גנולײטּפָא ןייז טימ טזָאלראפ רענעדירפוצמוא ןא ןוא

 ךורַאב ןוא יקסלעארזיא ןבָאה ,טסּוװרעד רעטעּפש ךיז בָאה ךיא יו

 ךיז טָאה סָאװ ,גנוצייהאב-לארטנעצ רעזדנוא ןיא טקעטשראפ ןטלאהעג

 ...ןדיי 8 -- לעטָאה ןטנארגימע םענופ עדייבעג רעקיבלעז רעד ןיא ןענופעג
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 א ןיא ,ךיק ןיא ןעוועג ןיא גנוצייהאב-לארטנעצ רעד ןיא גנאגנייא רעד

 -נייא רעד .ךעלּפערט עלַאמש טריפענּפָארא ןבָאה סע ןכלעוו ֹוצ ,רעלעק

 ןרָאװעג טריקסאמראפ ןוא עּפַאלק א ךרוד ןרָאװעג טכאמראפ ןיא גנאג

 םעד רימ ןבָאה רעטעּפש .ןענאטשעג ריא ףיוא זיא סָאװו ,?סעפ א טימ

 .רעוועג ןופ ןיזאנאמ סלא טצונענספיוא רעלעק

 טָאה ,זדנוא ייב טיזיו רעטצעל סניקייל ןופ ה"ד ,ןָא טלָאמעד ןופ

 | | ,טכוזעגנ טשינ זדנוא ייב רעמ ןיוש ןעמ

 לייוו ,ראפרעד ךיא ןיב סיורא ןוא .שינעטלעהאב ןופ סיורא ןיב ךיא

 לאנעל ןבָאה סָאװ ,ןאמ 20 ןופ עּפורג רעד ןיא ןרָאװעג טמסיטשאב ןיב ךיא

 סָאװ ,םעד בילוצ סע זיא ןעשענ .סאנ ענלימ ףיוא ןביילבראפ טנָאקעג

 -על , עיינ טימ ןשטנעמ יד ןעוו ,"?סעק , ןיא עיצקא יד ןקידנעראפ ןכָאנ

 ןופ רענייא ךיז טָאה ,םייחא ןרעקוצמוא ןכיוהעגנָא ךיז ןבָאה "ןטראקסנב

 -ענוצ ןעמ טָאה סאנ עקסנילַאװ רעד ןופ זא ,טסנוורעד ןאמ 20 ערעזדנוא

 טָאה רע זא ,רעצ אזא ןיא ןלאפעגניירא זיא רע .דניק ןוא יורפ ןייז ןעמונ

 .ןעמוקענקירוצ טשינ רעמ ןוא קעווא זיא רע .ןרָאפוצכָאנ ייז ןסָאלשאב

 ןיא טקעטשראפ ןעוועג ןענעז רימ סָאו ,טייצ רעד ןופ ךשמ ןיא

 טימ "20, ענעבילבעגרעביא יד ןופ עקינייא ןבָאה ,שינעטלעהאב רעזדנוא

 ,סָאד קידנצונסיוא .טעברא עקידלוונמ א ןוטענּפָא ,שארב ןרָאטקעריד יד

 -ענ ךיז ןבָאה ייז סָאװ ,סָאד ןוא ןפָא ןענאטשענ ןענעז תוריד עלא סָאװ

 וצ הריד ןופ ,זיוה וצ זיוה ןופ ןעננאנעג ייז ןענעז ,ןנעוואב יירפ טנָאק

 -ערבַאשעג , ,ןפורעג זדנוא ייב סע טָאה ןעמ יוװ ,רעדָא ,טריבאר ןוא הריד

 טאהעג רָאנ טָאה סע סָאװ ץלא ןעמונענוצ ייז ןבָאה ןסיבנסיוועג ןָא ."טעוו

 ןַאמלָאפ דוד סָאװ ,לכ"נת לופטרעוו א -- ןרעדנא ןשיוװצ ,טרעוו א סעּפע

 .טעטימָאק-ענַאנאניס ןופ הנתמ סלא ןעמוקאב לָאמא טָאה

 םירדח עטריקסאמראפ ןיא ןבילקענפיונוצ ייז ןבָאה ןכאז עלא יד

 .טייז רעשירא רעד ףיוא טקישענקעווא רעדָא ,טפיוקראפ רעטעּפש ייז ןוא

 יד ןיא ןעמוקעגניירא טפאשלעזענ-"רעבאש , יד ןיא טנווַא ןסיוועג א ןיא

 דניקסיז טעבראעגנ ןוא טניווועג ןבָאה סע ּוװ ,רעזייהקע ןופ ןטאטשראוו

 דוד רעסישזער ןטמיראב םענעברָאטשראפ םענופ דניקרעטסעווש) ןאמרעה

 -רעה רָאטקָאד-ןָאצ רעטנאקאב רעד ,רעדורב ןייז ,יורפ ןייז טימ (ןאמרעה

 -צעל רעד תעב ןענעז עכלעוו ,ערעדנא ןוא (ענארּפ ןֹופ) יורפ ןייז טימ ןאמ
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 ועװעג סע זיא יווַא

 ,ןרָאװעג טריפעגסיורא ,שדוח טסוניוא ןיא ,ענלימ רעד ףיוא גנומיור רעט

 ,"ןעיעפָארט , טרָאד קידנכוז .עקנילבערט ןייק ,ערעדנא עלא טימ ןעמאזוצ

 -ראפ ןעוועג ןענעז סע ּוװ ,שינעטלעהַאב ַא ףיֹוא ןסיוטשעגנָא ךיז ייז ןבָאה
 .ןאמרעה דניקסיז ןופ יורפ יד ךיוא יו ,יורפ רעד טימ רעזייהקע טקעטש
 ןיקייל טנוחריּפש רעד טשינ ןוא ןשטייד יד טשינ זא ,זיא טנאסערעטניא

 .ןענופעג טנַאקעג טשינ שינעטלעהאב עטקעטשראפ-טונ עקיזָאד סָאד ןבָאה

 -אב םוש ןייק ןעוועג טשינ רעבָא זיא ?סעקינווָארבַאש , עשידיי יד ראפ

 טשינ טָאה ייז .טירטוצ ןייק ןבָאה טשינ ןלָאז ייז ןכלעוו וצ ,שינעטלעה

 ןבָאה ייז ןוא ןעיורפ יד ןֹוא רעזייהקע ןופ טייהנזעוונָא יד ;קָארשענּפָא
 ןכאז ענענופעג יד ,טכוזעג ןוא טרעטשינעג רעטייוו ןגיוא ערעייז ףיוא

 טרָאד זיא ןעמענוצוצ סָאו ןוא .סרעפָאק יד ןיא טקאּפראפ קיאור ךיז

 ןבָאה סָאװ ,ןכאז יד ןעמענוצוצ טמעשעגנ טשינ וליפא ךיז ןבָאה ייז .ןעוועג

 ךָאד ןיא סנאמרעה יד ןופ ןכאז יד ןנעװ .אפונ ןרעזייהקע ֹוצ טרעהעג

 יצ רעכינ טרעהעג "השורי , יד זא ,ןטלאהעג ןבָאה ייז ,טדערענּפָא ןיוש

 רעזייהקע ןעוו ןוא .ןאמרעה ?ןטלדיזעגסיוא} םענופ יורפ רעד וצ יו ייֵז

 יד ןעמענוצ טזָאלעג טשינ ןוא ןלעטשוצננעקטנא ךיז "טגאוועג , טָאה

 ןשטנעמ "עשיטע , יד ןבָאה ,ךעלנעזרעּפ םיא וצ טרעהעג ןבָאה סָאװ ,ןכאז

 ..."ןבעל ןבילבעג טסיב וד סָאװ ,טָאג קנַאד , :קידנבעגוצ ,ןגָאלשעצ טוג םיא

 ײקַא , עקידרעירפ יד תעב ןעמוקעגרָאפ ךיוא זיא "ןעװערבַאש, ַאזַא
 -טלעוורעטנוא יד ייב טקרעמאב רָאנ סע ךיא בָאה טלָאמעד רעבָא ."סעיצ

 -רא-סננוקינייר , רעקיזָאד רעד טימ ןעמונראפ ךיִז ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ

 יד ןופ םיכרד יד ףיוא ןיינ ןלָאז ןטנעגילעטניא עטרימָאלּפיד זא ;"טעב
 .לָאמ ןטשרע םוצ ןעזרעד טציא טשרע ךיא בָאה ,ןשטנעמ-טלעוורעטנוא
 ךיא ןעוו ,השוב ראפ ןרָאװעג טיור ךיא ןיב ?סעיצקא , עקידרעירפ יד תעב
 ערעדנא ןופ ןגעמראפ סָאד וצ "ןעווערבאש , ןיילא ןדיי יו ןעזעג בָאה
 -ענסיורא יד ןעוו ,טנעמָאמ א ןיא ה"ד ,"טונימ רעסייה רעד, ףיוא ןדיי
 ומאה ןוא סאנ יד ןזָאלראפ וצ ןזיוואב טשינ טכער ךָאנ ןבָאה ןדיי עטריפ
 עקאט ןענעז .ןיירא ןעננוניוו ערעייז ןיא ןרעקקירוצ טנָאקעג ךָאנ ךיז
 ןעמייה ערעייז ןיא ןעמוקעגקירוצ ךיילג ןענעז ןשטנעמ ןעוװ ,ןלאפ ןעוועג
 ערעייז טנעקרעד וליפא ןֹוא ןכאז ערעייז טריבארעצ ןענופעג ןיוש ןוא
 -ענ טָאה ןעמ .ןדער וצ טאהעג ארומ טָאה ןעמ .ןגנוי-רקפה יד ייב ןכאז

201 



 װ ָא ק ר ו מ ס ַא נ ַא ו

 ןכאז ערעגרע ףיוא קיאעפ ןעוועג ןענעז טיילהרבח יד ?ייוו ,ןגייווש טזומ

 ...ךיוא

 ןענעז שינעטלעהאב ןיימ ןופ ןיינסיורא ןכָאנ טירט עטשרע עניימ

 רימ טָאה ,ןיירא ןיב ךיא רָאנ יוװ .11 ענלימ ףיוא גנוניווװ ןיימס וצ ןעוועג

 ןא ,ןענאטשראפ ךיילג בָאה ךיא .ןיירא זָאנ ןיא ןוטעג ץעזא זאג רעד

 םיא ןוא ןַארקדזאג םוצ ןפָאלענוצ לענש ןיב ךיא .קילנמוא ןא ןעשעג זיא'ס

 רעטסנעפ סָאד טלארּפעגפיוא ,ןרעקעב ןֹופ רעמיצ ןיא ןיירא ,טיירדראפ:

 ןירעטכיד רעד ןופ ןַאמ רעד ,רעקעב :דליב עשינארט סָאד ןעזרעד ןוא

 .רעטיוט א ןַאשטּפַאט ןפיוא ןנעלעג זיא ,רעקעב-ןָאסרעיעמ ענילעצ
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 צא טןזזז

 ווימקא טרעוו (בָאשז) עיצאזינאגרָא-ספמאק עשידיי יד

 ה"ד ,טריפענסיורא ייז ןבָאה ןטכיראב עשטייד עֶלעיציּפָא יד טיול

 ןט18 ןזיב ילוי ןטס22 םענופ ,ָאטעג רעוועשראוו ןופ ?טלדיזעגסיוא,

 ןגעוו טדערעג רָאנ טרעוו ןטכיראב יד ןיא .ןדיי 910,922 --- רעבמעטּפעס

 .עקנילבערט ןייק ?עטריפעגסורַא, יד
 -עגסיורא , ָאטעג ןופ זיא ילוי ןטס22 ןזיב זא ,טכא ןיא קידנעמענ

 םענופ ןטכיראב יד טיול) "?ןעיײרעּפַאכ , ענעדישראפ תעב ןרָאװעג "טריה

 570 ןעמאזוצ ןיוש זיא ,ןדיי טנזיוט 60 (טארנדיי םייב טמאסטעברא

 ןופ לָאצ יד ןבעגעגנָא טשינ רעבָא טרעוו ןטכיראב עלא יד ןיא .טנזיוט

 ,ָאטעג רעוועשראוו ןיא א"א סעימעדיּכע ,רעגננוה ןופ ענעברָאטשעג יד

 ךשמ ןיא ,גָאט א ןדיי 280 ןופ טינשכרוד ןטיול ,ןענעכער ןָאק ןעמ עכלעוו

 ןעמוק וצרעד .טנזיוט 460 ןעמאזוצ זיא ,ןדיי טנזיוט 90 ח"ד ,רָאי ןייא ןופ
 -עג טקינייּפראפ ןוא ןסָאשרעד ןענעז סָאװ ,ןדיי רעטנזיוט ליפ יד וצ ךָאנ
 יוס א לָאצ יד טרעוו םורא יוזא .ןעגנולדיזסיוא עלא יד תעב ןוא זיב ןרָאװ

 ,רעסערג

 ועבמעטּפעס ןט13 ןזיב לכה-ךס רעקירעיורט רעד ןעוועג זיא סָאד

 .ןרָאװעג טקידנעראפ ןענעז "סעיצקא, יד ןעוו ,גָאט םעד --

 -דיזסיוא , יד זא ,גנוכאמטנאקאב א ןרָאװעג טזָאלעגסיורא זיא'ס
 קירוצ ץלא טערט ןָא טציא ןופ ןוא ןרָאװעג טקידנעראפ ןענעז ?ןעגנול
 ןבָאה ןוא ןבילבעג ןענעז סָאװ ,ןדיי עלא .ןבעל ?ןלאמרָאנ , ןיא ןיירא
 סע ןוא טעברא רעייז ןריפסיוא קיאור ךיז ןענָאק ,"ןרעמונ , ןעמוקאב

 ,ראפעג םֹוש ןייק טשינ ייז טָארד

 רעבָא ,ָאטעג ןיא גנונאּפשטנא לסיבא טכארבעגניירא טָאה העדומ יד
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 וָא ק ר ו ט  ם ַא ; ַא ו

 טםערט ןעמ זא ,"ןעגנורעכיזראפ , עשטייד יד ֹוצ יורטוצ ןלעיצעּפס ןייק

 ,טאהעג טשינ ןיוש ןעמ טָאה ,"ןבעל ןלאמרָאנ, א ןיא ןיירא קירוצ

 םעד טעדנירגעג ךיז טָאה עכלעוו ,עיצאזינאנרא-סספמאק עשידיי יד

 ,סעיצאזינאגרַא עשיצולח עייר א ןעמונעגמורא טָאה ןוא 1949 ילוי ןטס8

 .ןטקא-עיסרעוויד ןֹוא -שזַאטָאבַאס עקינייא טריפעגסיוא טציא זיב טָאה

 ןיא ןטסולראפ עקראטׂש רָאנ טאהעג יז טָאה "ןעגנולדיזסיוא,, יד ייב םגה

 ןוא ןריטנעמעצ וצ רעקראטש ןביוהעגנָא טציא ךיז יז טָאה ,ןעייר עריא

 ,דנאטשוצ ןֹוויסַאּפ ןופ ןייגוצסיורא ןסָאלשאב

 .סָאװ ,(.נ.ק.שז) "טעטימָאק-סקלָאפ רעשידיי , רענענאטשטנאייינ רעד

 ײורג עשיטסילאיצַאס ,עשיטארקָאמעד עשידיי עלא ןעמונענמורא ןיוש טָאה

 -סגנורינידרָאָאק א ןפאשעג 1942 רעבָאטקָא ןטס90 םעד טָאה ,ןעגנוריּפ

 עיצאזינאגרָא-ספמאק עשידיי יד טמיטשאב ןוא "דנוב , ןטימ טעטימָאק

 .עשראוו ןיא עיצאזינאנראסספמאק עטנעקרענא עקיצנייא יד סלא ?בָאשז ,

 טעברא-שזַאטָאבאפ יד ןקראטשראפ וצ ןרָאװעג ןסָאלשאב זיא'ס

 ערעייז ןריפסיוא טשינ ,ןנעמראפ רעייז ןדניצוצרעטנוא ,ןשטייד יד ייב

 ,ןשטייד יד טימ טימ ןטעברא סָאוװ ,עלא יד ןנלָאפראפ ,ןעגנונעדרַאראפ

 -עיינ א ןופ לאפ ןיא ןוא ןערדאק יד ןלושסיוא ,רעוועג ןעלמאז ןבייהנא

 ,ןייז קיטיונ טעוו'ס ביוא ,ןוא ןריפכרוד יז ןזָאלרעד טשינ "גנולדיזסיוא,

 ןופ טריפעגסיורא ןרעוו ךָאנ ןלעוװ ייז רעדייא ,ןטרָאּכסנַארט יד ןנָאלשּפָא

 .ָאטענ

 ןעמוקעג זיא עיצאזינאנרָא-ספמאק רעד ןופ טפאשרעריפנָא רעד ייב

 -ראּפ יד וצ ןייג ןעמ ףראד יצ ,ענארפ רעד ןיא ןטייהנדישראפ-סגנוניימ וצ

 -נָא יד ןבָאה טגיזענ .ָאטענ ןיא תוחוכ עלא ןרירטנעצנָאק רעדָא ,רענאזיטי

 -טנעצנַאק וצ ןרָאװעג ןסָאלשאב זיא'ס .הטיש רעטייווצ רעד ןופ רעננעה

 .ףמאק ןקידנעייטשראפאב םוצ יז ןטיירנוצ ןוא ָאטעג ןיא טנגוי יד ןריר

 רעד טימ ןטקאטנָאק ןדניבוצנָא טכאמעג טָאה ןעמ סָאװ ,ןווורּפ עלא יד

 ןבָאה ,רעוועג זדנוא ןלעטשוצ ןנעוו גנוגעוואב רעשידרערעטנוא רעשיליוּפ

 .ס.ּפ.ּפ יד ךרוד טימאב ךיז טָאה "דנוב , רעד .טאהעגנ טשינ גלָאפרעד ןייק

 יד ןענאטשעג זיא רע רעכלעוו טימ ,(ייטראּפ עשיטסילאיצַאס עשיליוב)

 (יימרא-דנאל) ".ק.א, רעד ףיוא ןקריוו וצ ,טקאטנַאק ןיא טייצ עצנאג

 -אזינאגרא-ספמאק רעשידיי רעד ראפ רעוועג ַאטענ םעד ןלעטשוצ ןגעוו
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 ץלא טָאה ןעמ .טשינרָאנ טימ טקידנעעג ךיז ןבָאה ןעננואימאב יד .עיצי

 ךָאנ ןיא סָאוו ,עידרַאװנ-סקלָאפ יד .ןבענעג טשינרָאנ רעבָא ,טנַאזענוצ

 ןיא ןוא סאג רעשיליוּפ רעד ףיוא חוכ רעכאווש א ןעוועג טייצ רענעי וצ

 ",ק,ַא , רעד ךרוד ךיוא רָאנ ,ןשטייד יד ךרוד רָאנ טשינ ןרָאװענ טפמעקאב

 -ספמאק רעשידיי רעד ןֹופ דילגטימ רעד סָאװ ,טַאטנעטַא םעד ךָאנ טָאה

 רעד ןופ טנאדנעמָאק ןפיוא טריפענכרוד טָאה לאנאק לארשי עיצאזינאגרָא

 רעווש טלָאמעד זיא יקסנירעש) טסוגיוא ףוס ,יקסנירעש ייצילַאּפ רעשידיי

 "בָאשז , םעד ןבענענרעביא ,(ןרָאװעג טריזילאראּפ ןוא ןרָאװעג טעדנוווראפ

 סָאד טָאה גנוטיידאב אראפ סָאװ .ןטַאנַארג ףניפ ןוא ןרעװלָאװער ןיינ

 יד טימ סיוטשנעמאזוצ ןטנפַאװאב א ןֹופ ?אפ ןיא ןבָאה טנַאקענ רעבָא

 ,טנאה רענעגייא ףיוא טלענ ןפאשראפ וצ ןביוהעגנָא ןעמ טָאה !ןשטייד

 רעטלענ עטשרע יד ןענעז דנאלסיוא ןֹופ ,רעוועג ןפיוקנייא ןענָאק וצ ידכ

 זיא סע ...ָאטעג רעוועשראוו ןיא דנאטשפיוא ןכָאנ ןיוש ןעמוקעננָא

 עכלעוו ֹוצ ,םיריבנ רעוועשראוו ןופ המישר א ןרָאוװעגנ טלעטשענפיונוצ

 -פיורא ןיא'ס .ןעננורעיטשאב ערעסערג ךָאנ טדנעוװעג ךיז טָאה ןעמ

 םיטאבעלאביּפָאש ,םעיצוטיטסניא ףיוא עיצובירטנַאק ַא ןרָאװעג טגיילעג

 !עגנואיצאב-סלדנאה ןיא ןענאטשעג ןענעז סָאװ ,ןדיי עכלעזא ףיוא ןוא

 ןבָאה ןוא עסיורג רעייז ןעוועג ןענעז סעיצובירטנָאק יד .ןשטייד יד טימ

 ןבָאה סָאװ ,ןעלטימ-טלענ (עיצאזינאנרָא-ספמאק) "בָאשז , םעד ןבעגענ

 ןעוועג ןענעז'ס .טייז רעשירא רעד ףיוא רעוועג ןפיוקוצנייא טכעלנעמרעד

 ייז ףיוא יד ןלָאצוצנייא טנָאזענּפָא ךיז ןבָאה סָאװ ,עקינעּפשרעדיװ ךיוא

 ןיא ייז ןטלאהעגנ ,טריטסערא ייז ןעמ טָאה ,סעיצובירטנַאק עטניילעגפיורא

 -סערא םעד ןופ םיבורק יד זיב ,גנאל יוזא ?בָאשז , ןופ טסערא םענענייא

 טזומענ וצרעד ךָאנ ןבָאה ייז ,טלענ סָאד טלָאצעגנייא טשינ ןבָאה ןטריש

 רעייז .טנאטסערא םעד ןטלאהסיוא ןראפ ננונעכער ןטלעטשענוצ םעד ןלָאצאב

 ןעמ טָאה סָאד .ָאטעג ןיא תופירש ןכערבוצסיוא ןביוהעגנָא ןבָאה טּפָא

 ןוא ןפָאטשיור יד ןענערבראפ וצ ידכ ,ןּפָאש יד ןיא תופירש ןפורעגסיורא

 -ראפ ןוא ןשטייד יד וצ ןלאפניירא טשינ ןלָאז ייז זא ,ןעגנוטעבראסיוא

 ןופ ,רעזייה ןדנוצעגרעטנוא טָאה ןעמ .עיצקודָארּפ-סגירק רעייז ןקראטש

 ןכאז ענעבילבעגרעביא יד ידכ ,טריפעגסיורא ןרָאװעג ןענעז ןדיי יד עכלעוו

 טָאה ןרעדנא ןשיווצ .טנעה יד ןיא ןשטייד יד וצ ןלאפניירא טשינ ןלָאז
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 וו ָא ק ר ו ט חם ַא ג ָא י

 -ראק ןבענ ,אנשעל רעד ףיוא לָאישטשָאק ןיא הפירש א ןפורעגסיורא ןעמ

 .ןפָאטשיור ןופ רעגאל א ןיא טלדנאווראפ ןבָאה ןשטייד יד ןכלעוו ,עקצילעמ

 -טיוט ןגָארטוצסיױרא ןביוהעגנָא טָאה ?בָאשז , ןופ טכירעג סָאד

 .ןשטייד יד ןופ רעטעבראטימ ןוא טײל-ָאּפאטשעג עשידיי יד ףיוא ןלייטרוא
 ענלצנייא רָאנ --- ,ןרָאװעג טריפעגסיוא ךעלטקניּפ ןענעז ןלייטרוא עלא יד

 עשידיי ייב ,טייז רעשירא רעד ףיוא ןפיולטנא וצ ןעננולעג זיא טיילהרבח

 ןייק "בָאשז , רעד טָאה .םיפתוש עשטייד עקירעביא יד ןוא טײלדָאּפאטשענ

 ןעמ טָאה לייטרוא-טיוט םעד ןריפסיוא ןכָאנ וליפא .ןעמונעג טשינ טלעג

 ןעוועג ןענעז ייז וצ .שאט-םעזוב ןיא טלעג רעייז טימ ןענופעג ענעסָאשרעד יד

 -ענסיוא ןיא לייטרוא רעד זא ,טפירשפיוא ןַא טימ ןעלטעצ טעליּפשענוצ

 ןיא תויה .ןשטייד יד טימ טעבראטימ ראפ "בָאשז , ןכרוד ןרָאװעג טריפ

 ןיא ןשטנעמ-טלעג יד סָאװ ,ןעגנולייווראפ ןעמוקרָאפ טפָא ןגעלפ ןּפָאש יד

 ןצונסיוא ןעגנולייווראפ עקיזָאד יד ןעמ טגנעלפ ,טנדרָאעגנייא ןבָאה ָאטעג

 גנילצולּפ טגעלפ סע .עיצאזינאגרא-ספמאק רעד ראפ ןעגנולמאז-טלעג ףיוא

 וצ ןשטנעמ-טלעג יד ןרעדָאפפיוא ןוא עּפורג עטנפָאװַאב ַא ןעמוקניירא

 ,ןייז טנָאקעג טשינ טָאה גָאזּפָא ןייק זא ,ךיז טייטשראפ .ךיז "ןרעייטשאב ,

 ייז ןבָאה ,"סעקנאילוה , עלא יד ףיוא טלענ טאהעג ןבָאה ייז ביוא ?ייוו

 .רעפמעק עשידיי יד ןענעפָאװַאב וצ ףיוא ךיוא טלענ ןבָאה טזומעג

 -ישראפ "טעבראעגנ , ךיוא ןבָאה "בָאשז , ןופ ?לטנאמ םעד רעטנוא

 -ראפ ךיז ןבָאה סָאװ ,סעּפורג עטנפָאװאב --- טסייה סָאד ,"עדליוו, ענעד

 םעּפורג יד ןופ ךסא .טנאה רענענייא ףיוא טלדנאהעג ןוא רעוועג טפאש

 טריפעגסיוא ןקעווצביור בילוצ ןבָאה סָאװ ,ןטידנאב םתפ ןעוועג ןענעז

 ךיוא ךיז ןבָאה ייז .תונברק עכעלשטנעמ קידנזָאלרעביא ,ןלאפנָא עשיטידנאב

 -סיוא ןרעדָאפ ןוא ליטס רענאקירעמא ןפיוא "ןּפענדיק , טימ ןעמונראפ

 ןכרוד ןרָאװעג טפמעקאב קראטש ןענעז סעּכורג עקיזָאד יד .טלענ-ףיוק

 עיצאזינאגרָא רעד ןופ ןעזנָא םעד ןסירעגרעטנורא ןבָאה ייז לייוו ,"בָאשז ,

 .ןדיי ןופ ןסערעטניא יד ןעגנוטערטסיורא ערעייז טימ טקידעשעג טושּפ ןוא

 םעד ןבָאה ןטנעמעלע עכעלטרָאװטנאראפמוא עקיזָאד יד !פמעקאב ןיא

 ךיז ןגעלפ סעדנאב "עדליוו, יד .רעטעברא עשידיי יד ןפלָאהעגטימ "בָאשז ,

 טלָאצעגנייא ןצימע ךרוד ףראד העש רעסיוועג א ןיא זא ,ןסיוורעד לשמ5

 טונימ 2019 טימ ןעמוק ייז ןגעלפ ,עיצובירטנַאק עטניילענפיורא יד ןרעוו
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 ןעװעג סע זיא יוזַא

 .טלעג עצנאנ סָאד ןעמענּפָא ,ןרעװולָאוװער ןופ גנואָארד רעטנוא ,ןוא רעירפ

 יד ןשיװצ סיוטשנעמאזוצ ןקיטולב א וצ ןעמוק טּפָא ייברעד טנעלפ'ס
 .סעדנאב עכעלטרַאװטנַארַאפמוא יד טימ "בָאשז , ןופ רעדילנטימ

 ּפָאש ןיא ןצלוש ייב טריפעגכרוד "בָאשז , רעד טָאה טעברא ענייש א

 -ייד יד סָאװ ,טסערא רעד ןענופעג ךיז טָאה טרָאד .סאג עיּפילָאװאנ ףיוא

 ןטלאהעג טרָאד טָאה ןעמ .טנדרָאעגנייא טָאה ץושקרעוו-טכאמרעוו עשט

 ןענעז ןשטנעמ עקיזָאד יד ."ןרעמונ, ןָא ןרָאװעג טּפאכעג ןענעז סָאװ ,ןדיי

 טסערא ןיא ךיז טָאה טלמונא ."חרזמ , ףיוא ןרָאװעג טקישענּפָא רעטעּפש

 ,טנאה ןיא רעוועג טימ "בָאשז , ןופ גנוליײטּפָא עקרַאטש ַא ןסירעגניירא

 ןדיי עטריטסערא טרעדנוה רעביא ןוא םירמוש עשטייד יד טנפָאװטנא

 ןופ טנאדנעמָאק רעשטייד רעד זיא ייברעד .יירפ רעד ףיוא טזָאלענסיורא

 .ןרָאװעג ןנָאלשעצ קראטש ,דנאטשרעדיוו א ןלעטש ןווורּפ ראפ ,ךאוו רעד

 -נעצ יד ןענופעג ךיז ןבָאה עיּפילַאװַאנ ףיוא טסערא ןקיזָאד םעד רעביאנגעק

 זיא זיוה ןקיבלעז םעד ןיא ןוא (44 עיּפילָאװַאנ) ץלוש ןופ סָארויב-לארט

 יז טָאה'מ יו רעדָא ,ײצילָאּפ רעשידיי רעד ןופ טסערא רעד ןעוועג ךיוא

 ."עזָאק , ןפורעג

 ןופ ּפָאש ןקיבלעז םעניא ןעמוקעגרָאפ זיא סָאװ ,דָאזיּפע רעטייווצ א

 ךיז טָאה עיצאזינאגרא-ספמאק עשידיי יד .סאג עיּפילָאװַאנ ףיוא ןצלוש

 טיורב 400 ןבעג ןלָאז ייז ,יירעקעב סצלוש ןופ רעריפנָא יד ֹוצ טדנעוועג

 -רעד וצ טגָאזענּפָא ךיז ןבָאה רעטייל-רעקעב יד .עיצאזינאגרָא רעד ראפ
 יירעקעב רעד וצ ןרָאפענוצ זיא םורא העש ייווצ ןיא .גנורעדָאפ יד ןליפ
 ,ןשטנעמ עטנּפָאװאב רַאַּכ א םיא ןֹופ ןגיטשעגסיוא ןענעז'ס ,ןגָאװ-טסאל א

 עצנאג סָאד ןעמונענוצ ןוא דרע רעד ףיוא ןגיילסיוא ךיז עלא ןסייהעג
 .גָאט ןלעה ןטימ ןיא ןעשעג זיא סָאד .יירעקעב רעד ןופ טיורב

 לאפנא ןטסיירד א טריפעגכרוד ךיוא טָאה עיצאזינאנרָא-ספמאק יד
 רעשידא רעד ףיוא ןענופעג ךיז טָאה סָאװ ,גנוניווו-טאווירּפ סצלוש ףיוא
 עסאק עצנאג יד טקידיילעגסיוא םיא טָאה ןעמ ."לטרעפ , ןשטייד ןיא ,טייז
 .גָאט ןלעה ןטימ ןיא ןעשענ זיא סָאד ךיוא .עירעטושזיב יד ןעמונעגוצ ןוא

 -יניא יד ןעמענרעביא ןוא דנאטשוצ ןוויסַאּפ ןֹופ ןיינסיורא סָאד
 -אזינאגרָא רעד וצ טקעּפסער ןפורעגסיורא טָאה ?בָאשז , ןכרוד וויטאיצ
 ןקרַאטש ַא טימ יװ ןענעכער וצ ןביוהעגנָא ריא טימ ךיז טָאה ןעמ .עיצ
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 רעד .סאג רעשידיי רעד ףיוא ןרינימָאד וצ ןביוהעגנָא טָאה סָאװ ,רָאטקאפ

 "רעד טָאה ,םיובנעטכיל קרַאמ .שזניא ,"ןטסעטלענעדוי , ןייז טימ טארנדיי

 ןוא סאג רעשידיי רעד ףיוא ןעזנָא ןייז ןוא ?בָאשז , ןופ חוכ םעד טליפ

 ןיא רעדָא ,ןקיאוראב וצ ןעז לָאז רע ,םיא וצ טדנעוועג ךיז לָאמנייא טשינ

 טָאה רע םגה ,טארנדיי רעד ךיוא .גנורעקלעפאב יד ןנייצרעביא וצ סעּפע

 יד ןפורעגנ ןבָאה ייז יװ) "ןטסירָארעט , יד ףיוא טקוקענ טכעלש רעייז

 ףיוא חוכ רעקידנרידיצעד רעד זא ,ןענאטשראפ טָאה ,(עיצאזינאגרָא-ספמאק

 -עוואב עשידרערעטנוא יד רָאנ ,טארנדיי רעד טשינ זיא סאג רעשידיי רעד

 טָאה "בָאשז , רעד סָאװ ,עיצובירטנַאק-|ןזיר יד .שארב "בָאשז , ןטימ ,גנוג

 -מיטשאב רעד וצ טלָאצעגנייא טאדנדיי רעד טָאה ,טניילענפיורא םיא ףיוא

 .ןסאּפש טשינ ןעמ ןָאק "בָאשז , ןטימ ןא ,קידנסיוװ ,טייצ רעט

 -רָאספמאק רעשידיי רעד ןופ רעדילנטימ יד ךָאנ ןבָאה טציא זיב

 רעבירעד ןוא ןּפָאש ענעדישראפ יד ןופ טיבענ ןפיוא טניווועג עיצאזינאג

 .ןּפָאש יד ןופ טייקירעהעגוצ רעד טיול .ןרָאװעג טריזינאנרַא סעּפורג יד ןענעז

 -ראּפ ןטיול טיובעג ןעגנולײטּפָא עריא טָאה עיצאזינאגרא-ספמאק יד תויה

 ןענופעג ךיז טָאה ּפָאש ןייא ןיא זא ,ןעמוקעגסיוא זיא ,לסילש ןשיאייט

 -- ןטירד ןיא ,"רורד , ןופ --- ןרעדנא ןיא ,"ריעצה רמושח , ןופ עּפורג יד

 עכעלרעגריב) "אביקע , ,"דנוב , ,ןטסינומָאק --- רעטייוו ןוא עקניל ,צ .ּפ

 רעונה ,.ס .צ טימ טקינייאראפ .צ .ּפ ,(עיצאזינאגרָא-טננוי עשיטסינויצ

 םוצ טרעהעגנ ןבָאה סָאװ ,ןעננוריּפורנ עלא ןענעז סָאד טָא -- ינויצה

 -נורא זיא יז םנה ,עּפורג עדעי .(עיצאזינאגרא-ספמאק עשידיי) "בָאשז ,

 -ופנֶא םענענייא ריא טאהעג טָאה ,גנוריפנָא רעניימעגלא רעד ןלאפעגרעט-

 ןייק .טרעהענ טָאה עּפורנ יד רעכלעוו וצ ,ייטראּפ רעקיבלעז רעד ןופ רער

 טשינ עּפורג רענעבעגעג רעד ןיא ןעמ טָאה עקירעהעגנָא-ייטראּפ ערעדנא

 -עלעינא יכדרמ :טרעהעג ןבָאה טפאשרעריפנָא-טּפױה רעד וצ ,ןעמונעגנָא

 ,ןאמלעדע קראמ :;רעטערטראפ ןייז ,ןאמרעקוצ קחצי ;טנאדנמָאק ,שטיוו

 .דלעּפנעזָאר לאכימ ,ןרעטשנעגרָאמ ןנחוי ,יקסנילרעב שרעה

 יוזא ןעננאנעגוצ טשינ זיא "בָאשז  ןיא רעפמעק ןעמעננָא סָאד

 -נָא ייז ןטייקכעלנעמ יו ןטאדידנאק רעמ ןעוועג דימת ןענעז סע .טכייל

 -עגנָא יד ןופ ענייא ןעוועג זיא סָאװ ,רעווענ ןופ ?ננאמ ןבילוצ ןעמענוצ

 .ןגארפ עטסקיטייוו
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 רעד ןופ ןעמוקאב טָאה ןעמ סָאװ ,רעוועג קיטש עטלייצעג רעסיוא .רעוועג
 -ייא ףיוא ןזיוװעגנָא ןעוועג ןעמ זיא ,(.? .ג) עידראווג סקלָאפ רעשיליוּפ
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 ד זיא ,טגָאזעג ןיוש יו
 ז
 ןופ לננאמ רעד ןעוועג קילנמוא ט ּפיוה סָא

 יט קאט רענאזיטראּפ

 ןוא עוויסנעפעד א ףיוא ןרָאװ

 *+ ק

 ףיוא ךיוא יו ,ףמאק-עיציז אפ
 -ענ טלעטשע

 ּ דנעוונָא
ָ 

 טייקכעלנעמ

 .זא יוזא ,טאהעג
 נקעווא ןוא טיובעג זיא גנולושסיוא עצנאג יד .ן

 גכרוד זיא ץלא

 ַאטקורטסניא עשירעטילי

 5 ווענ טריפע

 ןוא "ןצעּפס , ןייק

 ננולושפיוא עשירעטי

 ר יב

 טשינ ך יוא ןעמ ם ָאה ׂ

 לימ יד

 ננודליבסיוא עשירעטילימ ןייק
1 
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 ןכאמכרוד טזומעגנ ן יילא טציא ט אה ןעמ

 ןאמרע קוב טסבי ט3 ירפלע יבא יכררמ

,
 
ר
 

ר
נ
 

 -ינאגרא-ספמאק רעשידיי רעד ןופ באטש ןצנאג םעד ןוא טפאשרעריפנַא

 -טּפיוה רעד ןופ ךיוא יו ,סעּפורג ערעדנוזאב יד ןופ רעריּפנָא יד ןופ

 טאהעג טשינ (ןעמאנסיוא עניילק רָאנ ןעוועג) רענייק טעמכ טָאה ,עיצאז



 -עג ןפיוקנייא טנאה רענענייא ףיוא טזומענ ָאזלא טָאה ןעמ .תוחוכ ענעג

 ןעוועג טשינ ןענעז ןזיירּפ יד .ןזיירּפ ענעצלאזעג ראפרעד ןלָאצ ןוא רעוו

 טיול טכירעג ךיז ןבָאה רעוועג ןופ רעלעטשוצ ערעזדנוא ןוא עליבַאטס ןייק

 ןענעז רעמ ץלא ,רעוועג טרעדָאפעג טָאה ןעמ רעמ סָאװ .רוטקנוינָאק רעד

 עשיטסַאטנַאפ וצ ןעגנאגרעד ןזיירּפ יד ןענעז ףוס םוצ .ןגיטשענ ןזיירּפ יד

 : .ןרעפיצ
 -ייא ערעזדנוא רעסיוא ?רעוועג סָאד טלעטשענוצ זדנוא טָאה רעוו

 רעד ףיוא ןעוועג ?בָאשז , ןֹופ תוחילש ןיא ןענעז סָאװ ,ןשטנעמ ענענ
 -ראפ רעירפ ךיז ןבָאה סָאװ ,ןקאילָאּפ ןעוועגנ בור סָאד ןענעז ,טייז רעשירא

 ייב ןפיוקסיוא ןוא ןטקודָארּפסנבעל ןיירא ָאטענ ןיא ןעלנומש טימ ןעמונ

 : טרָאװ ןשיליוּפ ןופ) ןכאז יד ןפורעג ןבָאה ייז יו ,"סעכושט , יד זדנוא

 :טפעשענ עטסעב סָאד ןרָאװעג סָאד זיא טציא ,(סעטאמש --- יכוישט

 ןוא .ןליּפש טימרעד ךיז ייז ןלָאז ,רעוועג "סעקדישז , יד ראפ ןלעטשוצ

 ...טצאלּפעג ןיא רע זיב ,ננאל יוזא ןניוצעג "קעסאּפ , םעד ןבָאה ייז

 -באש , עשיליוּפ יד ןעמונראפ ךיוא ךיז ןבָאה רעוועג ןלעטשוצ ןטימ

 ,ןרָאװעג רעטסניפ זיא סע רָאנ יװ ,טנווַא ןדעי ןבָאה סָאװ ,"סעקינווַאר

 ענלימ רעד ןופ ךעלכעזטּפױה ,ןרעיומ יד ךרוד ָאטענ ןיא ךיז ןעמוקאבניירא

 -רעביא סָאד ןעוועבאר רעזייה עטזָאלראפ יד רעביא טזָאלעג ךיז ןוא סאנ

 טצונעגסיוא טייז רעייז ןופ ןדיי רעדיוו ןבָאה .סטֹונ ןוא בָאה עטזָאלענ

 -באש ,-ןקאילָאּפ יד .טפעשעג א ןופרעד טכאמעג ךיוא ןוא טייהנגעלעג יד

 -מערפ) ןכאז יד ראפ טלעג-תופתוש ןדיי יד ןלָאצ טזומענ ןבָאה "סעקינווָאר

 .רעזייה עשידיי יד ןופ טריפעגסיורא ןבָאה ייז סָאװ ,(ךיז טייטשראפ ,עד

 ,שעוו ,ןכאז עניילק רָאנ טשינ רעיומ רעד רעביא ןפרָאװעגרעבירא טָאה ןעמ
 קיטשלבעמ עצנאנ ,ןכאז-טסנוק ,רעכיב עטסרעייט יד רָאנ ,טנאוועגטעב

 ,ןבוטשפָאלש ,ןטעניבאק יו ,ןרעמיצ עטאטשעגסיוא קידנעטשלופ ןוא

 .ו"אא ןרעמיצסע

 -וצניירא טגיילעגרָאפ טייל-הרבח עקיזָאד יד ןופ עקינייא בָאה ךיא

 ,ךיז טייטשראפ ,ןלעװ רימ עכלעוו ראפ ,רעוועג ןיירא ָאטעג ןיא ןעננערב

 טעברא רעד ןיא ןקאילָאּפ עּפורג א ןעיצוצניירא ןעננולעג זיא סע .ןלָאצ

 -ַארג-טנאה ,ןרעװלָאװער ,ןסקיב רֶאֹּפ א טלעטשענוצ זדנוא ןבָאה ייז ןוא

 ,(8 רזאיעשּכ) ּפָאקש ףעזוי רעסיוועג א ,ייז ןופ רענייא .ןליוק ןוא ןטַאנ
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 ןעװעג סע זיא ייזַא

 קירבאפ-רעוועג ןופ רעטעברא יד טימ טקאטנָאק א ןדנובעגנָא וליפא טָאה

 עיינ-לנַאּפש לָאצ עסיוועג א ןפיוק וצ ןעגנולענ זיא סע ןוא םָאדאר ןיא

 -רא יד ,רעייט טשינ קיסעמשינטלעהראפ ,ייז ֹוצ ןליוק טימ ןרעװלָאװער

 סָאד .טעבנגעגסיורא ,ךיז טייטשראפ ,טרָאד ןֹופ רעוועג סָאד ןבָאה רעטעב

 "טישראפ , ךאז יד טָאה רעצימע ?ייוו ,טרעיודעג טשינ גנאל רעבָא טָאה

 ,ןלאפענּפָא ןיא עלעווק יד ןוא

 ךיא בָאה ןּפָאש ערעזדנוא ןופ ךוראב ןוא יקסלעארזיא טימ ןעמאזוצ

 -סננולייטראפ ןוא רעוועג ןופ ןיזאנאמ א טריזינאגרָא סאג ענלימ רעד ףיוא

 יכדרמ ןופ סעּפורג יד ךעלכעזטּפיוה טלעטשענוצ רימ ןבָאה רעוועג .טקנוּפ

 .דניקנייפ ךלמ ןוא טנעל ,טאלבטָאר קעטול ,שטיוועלעינא

 ,(יצאנגיא) גרעבלעגנע ןבָאה רעוועג סָאד זדנוא ןופ ןעמונענגָא

 .ןיילא טאלבטָאר קעטול ןוא גרובנעסקול ,ןַאמטָאר ,יקסווָאבישזג

 -ייהאב רעד ןיא ןיזַאנַאמ םעד טכאמעג רימ ןבָאה ענלימ רעד ףיוא
 -קא , יד תעב ןשטנעמ ןטלאהאבסיוא רעירפ טָאה ןעמ ּוװ ,רעמאק-סגנוצ
 רעטצעל רעד תעב ךיז ןבָאה רימ ּוװ ,שינעטלעהאב םעד ןיא ךיוא ."סעיצ
 ןבָאה ,רעדניק 80 יד טימ ןעמאזוצ ןטלאהאבסיוא "עיצקא-סגנוקינייר ,
 ייב רעוועג'ס ןטלאהעג ןיוש ןעמ טָאה רעטעּפש .רעוועג טריניזאגאמ רימ
 | | ,רעמיצניווו ןיא ךיז

 ןיא ןגָארטעגרעביא ןיילא רעוועג סָאד ךיא בָאה ןלאפ עסיוועג ןיא
 .ןּפָאש ערעדנא
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0,460, 

 "גנוסאפרעטרעוו

 םעד ךָאנ דלאב ןרָאװעג טעדנירגענ ןיא עיצוטיטסניא עקיזָאד יד

 רעקיזָאד רעד ןופ עבאנפיוא יד .עשראוו ןייק ןיירא ןענעז ןשטייד יד יו

 :טגָאזעג רעסעב רעדָא ,ןעמענפיונוצ ןיא ןענאטשאב זיא ?עיצוטיטסניא ,

 ןופ ןעמָאנ רעד יו ,רָאנ טשינ ןוא סטוגנ ןוא בָאה עשידיי סָאד ןביורקעווא

 ץלא ןבָאה ייז .טרעוו א ןבָאה סָאװ ןכאז זיולב ,טנָאז עיצוטיטסניא רעד

 ערעדנא וליפא ךיז טָאה סָאװ ןוא טזָאלעג רָאנ ךיז טָאה סע סָאװ ןעמונעג

 -איצעּפס ןעוועגנ ךָאד ןענעז ןשטייד יד .ננוטיידאב םוש ןָא ןזיווענסיוא

 .ןכאז עכעלצונ ןיא סע ןעלדנאווראפ ןוא ןצונוצסיוא ץלא ןטסיל
 יד ןעלמאז סָאד יו ,"סעיצוטיטסניא , עקידנעטשטסבלעז יד רעסיוא

 ןסיורג א ןבענענוצ ןבָאה ןשטייד יד עכלעוו ,ןכאז-לאטעמ ןוא סעטַאמש

 טריזינאנרא גנולמאז יד ןבָאה סָאוװ ,ןדיי עלעיצעכס טאהענ ןוא טרעוו

 ,"גנוסאפרעטרעוו, יד טָאה ,(ַא"א ןייוו ,גרעבנעזָאר וואלסישטעימ ,סונ)

 ןכאפ עלעיצעּפס טיול "גנולמאז , יד טריזינאנרא ,םעד ןֹופ קיננעהּפָאמוא

 -רעטופ ,עירעטושזיב ,ןכאז-דלָאנ ראפ גנולײטּפָא לשמל יו ,סעשזנארב ןוא

 -ךיק ,ןלָאטשירק ,סענאוויד ,לבעמ ,רעדיילק ,שעוו ,רוטקאפונאמ ,גראוו

 -ראפ ךיז ןבָאה סָאו ,ןטנעדיפנַאק ערעייז טאהענ ןבָאה ייז .א"א רישעג

 ךיז קידנסיוורעד .ןכאז ענעטלאהאבראפ יד ןכוזסיוא טימ לעיצעּפס ןעמונ

 םוצ טקישענּפָארא "גנוסאפרעטרעוו, יד טָאה ,ךיז ןעניפענ ןכאז יד וו

 ןעמונענוצ ןוא טייל-,ס.ס רָאּפ א טימ ןישאמ-טסאל א טרָא םענעזיוועגנָא

 זיא סָאו ,עיצוטיטסניא ןַא ןעוועג זיא "ננוסאפרעטרעוו , יד .הרוחס יד

 טקירטסיד םייב ייצילָאּפ ןוא .ס.ס ןופ ףעש םעד ןפרָאוװעגרעטנוא ןעוועג

 .ס .ס רעד ןענאטשעג זיא "גנוסאפרעטרעוו, רעד ןופ שארב .עשראוו
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 ;ןרעלמיה ןופ עיּפָאק א -- ןעזסיוא ןטיול ,לעּפײג רעריפמרוטשטּפואַאח

 טשינ לָאמנייק טָאה ןעמ ןכלעוו ייב ,רעדרעמ ןוא טסידַאס רעכעלקערש א

 .ם.ס רעד ןעוועג זיא ףליהעג ןייז .םינּפ ןפיוא ?כיימש ןייק ןעז טנַאקעג

 -רעבָא -- רעטערטראפ רעטייוצ סלַא ןוא דַארנָאק רעריפמרוטשרעבָא

 רעטלאק א ןעוועג זיא ---זיר א-- רעטשרע רעד .רערעדעלש רעריפמרוטש

 טלאק ףיוא יו ,דיי א ןסישרעד טנָאקעג טלאק יוזא טקנוּפ טָאה רע ,ןלזנ

 רעד ןופ טסילאיצעּפס רעד ןעוועג זיא רע ,ןטפעשענ ןדיי יד טימ ןכאמ וצ

 ,ןדיי יד ּוװ ,גנוניווו א ןיא ןלאפעגניירא רע זיא טלמונא ,עשזנארב-רעטופ

 .סרעטופ ןופ ןיזַאנַאמ א ןענופעג ןבָאה ,"גנוסאפרעטרעוו , ןופ רעטעברא

 טימ שינעטלעהאב עטרעיומראפ א ןענופעג ייז ןבָאה ,רעטייוו קידנכוז

 "עג ןוא טכוזאב ןדיי יד טָאה דַארנָאק .ןטנאילירב ןוא עטולַאו עדמערפ

 "לאווער םעד ןעמונעגסיורא רע טָאה טלאק ץנאנ .רצוא םעד ייז ייב ןענופ

 .ןסָאשרעד (ןאמ ףניפ) ןרעדנא םעד ךָאנ םענייא ןוא רעוו

 רעבָא טָאה רע ,ןוטענ טשינ סטכעלש ןייק םענייק טָאה רערעדעלש

 / ...תונתמ טאהעג ביל
 .יד זיא ,"ןעגנולריזסיוא, יד ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה ָאטעג ןיא ןעוו

 טציא .ןסלער ערעדנא ףיוא רעבירא ךיילנ "גנופאפרעטרעוו , ןופ טעברא

 טקידיילעגסיוא ךאפנייא ץנאנ ןבָאה ייז .עטכייל א ןעוועג טעברא רעייז זיא

 רעד ךָאנ הריד ןייא ,ןרעדנא ןכָאנ זיוה ןייא סטונ ןוא בָאה ןשידיי ןֹופ

 -סניא , רעקיזָאד רעד ןופ תובישח יד .רדס א טיול ,ייר א טיול ,רערעדנא

 ןבָאה ?גנוסאפרעטרעוו ,,-.ס.ס ןופ רעטעבראטימ יד .ןסקאוועג זיא "עיצוטיט

 רעד טרעטכיילראפ ןוא ?יײטנָא ןוויטקא ןַא ןעמונענ "סעיצקא, יד ייב ךיוא

 ןשינעטלעהאב יד ןיא ןדיי ןכוזסיוא םייב ָאדנאמָאק-"טדראהניירדץאזנייא,

 עטקעטשראפ ןכוז םייב ,רעירפ ןברָאװרעד ךָאד ייז ןבָאה גנוראפרעד יד)

 ערעייז טימ טרידיווקיל ייז ןבָאה ןדיי רעטנזיוט קינייוו טשינ ןוא ,(תורוחס

 ,טנעה ענעגייא

 ןעוועג ייז ןענעז "גנולדיזסיוא-;עדוי,, רעד ןֹופ בייהנָא ןטימ זא ,רָאלק

 ןוא ןעננולײטּפָא עלעיצעּפס טעדנירגעג ןבָאה ייז .טעברא טימ ןפרָאוװראפ

 ייז !?רוטקנוינָאק , יד ןצונסיוא טשינ ייז ןלָאז סָאװראפ .ןּפָאש וליפא

 ןעוועג ןענעז סָאװ ,ןּפָאש עכלעזא רָאנ ,ךיז טייטשראפ ,ןעמונענרעביא ןבָאה

 ביור) "גנוסאפרע-ןענישאמ , עלעיצעּפס א טאהעג ןבכָאה ייז .?לבַאטנער,
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 עלא ךיוא ןבָאה ייז .13 אנשעל ףיוא (ָאטענ ןיא ןענישאמ עשיריי עלא ןופ

 טנפעעג ןוא (22 אנשעל) טרָא ןייא ףיוא טרירטנעצנָאק ןענישאמ-רעקורד

 .ס.ס ןופ ןעגנונעדרַאראפ עלא טקורדעג טָאה סָאװ ,יירעקורד עקיצנייא יד

 ןפראד .ןרושָארב ןוא ןקורד-ייטראּפ וליפא ןוא טנאדנעמָאקיייצילָאּפ ןוא

 םעלא ראפ טזומעג ןבָאה ייז ּוװ ,ןעיירעקורד עשיליוּפ ןיא ןקֹורד סע ייז

 ןפאלקש עשיריי ןוא ןענישאמקורד עשידיי ןבָאה ייז ןעוו טייצרעדניא ,ןלָאצ

 טפראדעג רָאנ טָאה ןעמ ..,!טשינ טלענ ןשָארנ ןייק סע טסָאק וצרעד ןוא

 ןבָאה רלאב ןוא ,רעקורד עשידיי טכוזעג ןרעוו סע זא ,םּפיּפ א ןזָאלסיױרא

 עטסערנ יד ןופ רעמיטננייא-רעקורד ןוא רעטעברא-רעקורד עטנאקאב ,עטלא

 .-רעדיינש ןוא רעטסוש ערעייז טזָאלראפ עשראוו ןיא ןעיירעקורד עשידיי

 -טרעוו , רעד וצ ןדלעמ ךיז ןפָאלעג ןוא ןסנעבעט ןוא ןצלוש ייב ןטאטשראוו

 םוצ טרעהעגנ סָאװ ,רעד יו ּפָאש רערעפעב א ןייז ןעד ןָאק יצ ."גנוסאּפרע

 זיא סָאװ ,ּפָאש-רעקורד ןיא עקאט ןענעז ?.ס.ס ןוא ייצילָאּפ ןופ ףעש

 .ד .ה ןופ ןוז רעטסטלע) ןגרעבמָאנ ןֹוא ןענאמזייק ךרוד טריפעגנָא ןעוועג
 םענופ רעקורד ענעבילבענרעביא עלא טקיטפעשאב ןרָאװעג (גרעבמַאנ

 ןריזינאגרָא וצ ןביוהעגנָא טָאה "גנוסאפרעטרעוו , יד .ָאטעג רעוועשראוו

 ערעזדנוא ךיוא ןעמונעגנרעביא קעווצ םעד וצ ןוא ןּפָאש ערעדנא ייר א

 ,סאנ ענלימ ףיוא ןּפָאש

 -לעוו ןופ ,סאנ אנלימ ףיוא ןרָאפענניירא זיא עניזומיל עטנאנעלע ןַא

 ןייז טימ לעּפײג רעריפמרוטשטּפוַאה .ס.ס רעד ןגיטשענסיוא זיא סע רעכ

 -פלעה ןוא יקסלעוואּפ ,ןייטשלעקניפ ר"ד ןופ גנוטיילנאב ןיא ןוא עטיווס

 ןעגנוטעבראסיוא יד ,ןּפָאש יד ןֹופ ננוטכירנייא יד טכארטאב ייז ןבָאה ,ןאמ

 ,ןדירפוצ ןבילבעג םינּפא ייז ןענעז עיצקעּפסניא רעד ןופ .ןפָאטשיױר יד ןוא

 סָאד רעיוט רעזדנוא ראפ ןעגנַאהעגסיױורא ךיילנ טָאה ייז ןופ רענייא םורָאוװ

 -טקירטסיד םייב רעריפ-ייצילָאּפ ןוא .ס.ס,, לדליש ךיז טימ עטכארבעגטימ

 .?לעּפײג , רעריפמרוטשטּכואה .ס.ס -- ."גנוסאפרעטרעוו , .עשראוו ףעש

 .לּפמעטש-,ס.ס ןקירעהעג ןטימ טפירשרעטנוא סלעּפײג ןעמוקעג זיא ָאד

 .רעריפ-ייצילָאּפ ןוא -,ס.ס ןופ ןפאלקש ָאזלא רימ ןענעז ןָא טנייה ןופ

 -ענ ןטנאטוידא סלעּפיינ ןופ רענייא זדנוא טָאה-- ?ןנרָאמ , ---

 -ננוסאפרעטרעוו , ןעמוקַאב (ןאמ 20 יד ה"ד) עלא ריא טעוו , ---ןדלָאמ

 ."ןטראק
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 ןעװעג סע זיא יווַא

 ---עיצקעריד רעד ןופ רענייא טגערפ-- ?ןעמעוו טימ רעבָא ,ָאי, ---
 ."טלדיזעגסיוא רעטעברא עלא זדנוא ךָאד טָאה ןעמ,

 -עברא, ---טרעפטנעעג ןאמ-.ס.ס ןַא טָאה-- "סייש טזיא סַאד; ---
 ."אד רימ ןענעז םעד ףיוא .ןפראד רָאנ טעוװ ריא לפיוו ןבָאה ריא טעװ רעט

 ערעטלע ייווצ עקידנעמוקנָא טקרעמאב ןשטייד יד ןבָאה גנילצולּפ
 טָאה סָאװ .,סאג ענלימ ףיוא ּפָאש א ןיא טעבראעג ןבָאה סָאװ ,ןקאילָאּפ
 ענייז ןעוועג ןענעז ןקאילָאּפ ייווצ יד .עקסעי שטיידסקלָאפ םוצ טרעהעג
 טעברא ףיוא ןיירא ָאטעג ןיא גָאט ןדעי ןעמוק ןגעלפ ןוא םרעטסײמטּפױה
 -רעד עלעיצעּפס טאהעג ןבָאה ייז זא ,ךיז טייטשראפ .ּפָאש ןיא ןעקסעי וצ
 ןקאילאפ יד טלעטשענּפָא טָאה לעּפײג .ָאטעג ןיא ןעמוקוצניירא ןשינעביול
 סעּפע ןזיוואב ךָאנ ןבָאה ייז רעדייא .ָאד ןעוט ייז סָאװ ,טגערפעג ייז ןוא
 טָאה ןעמ .שטעּפ עתמא יד טּפאכעג ןטייז עלא ןופ ייז ןבָאה ,ןרעפטנע וצ
 .ןגוצנֶא עטלּפָאט ךיז ףווא ןגָארטעג ןבָאה יז .ןוטסיוא- ךיז .ןסייהעג ייז
 טנַאקעג םיוק ךיז ןבָאה ייז זא ,ןגָאלשעג סראטש .יוזא ןגירקעג ןבָאה ייז
 -סיוא החיצר רערעדנוזאב א טימ ךיז טָאה ןגָאלש םעד ןיא .טרָא ןופ ןריד
 טימ ,רעברעק רעקיזָאד רעד .רעברעק רעריפראשרעבָא-,ס.ס רעד טנכייצעג
 ןיא "סעיצקא, עלא תעב ןעוועג םש הנוק ךיז טָאה ,טידנאב א ןופ םינּפ א
 א ןעוועג םיא ייב זיא ןשטנעמ ןסיש .טייז רעשירא רעד ּףיוא ןוא ָאטעג
 ןוא "ןָארטַאּפ , רעזדנוא ןרָאװעג זיא רעברעק רעריפראשרעבָא .לכעליּפש
 ....גנונעדרָא ןיא זיא ץלא יצ ,ןעז ןלאפניירא זדנוא וצ טּפָא רעייז טנעלפ

 יז לָאמא ךָאנ ןלעוו ייז ביוא זא ,טנרָאװעג ןקאילַאּכ יד ןבָאה ייז
 , . .טרָא ןפיוא ןרעוו ןסָאשרעד ייז ןלעוװ ,סאג ענלימ יד ןייגייבראפ ןפערט
 עשטייד ערעכעה יד ןופ שינעביולרעד א טאהעג ןבָאה {קאילָאּפ יד ןוא
 ןעמונעגוצ ייז ייב ןעמ טָאה ןכאז יד .ַאטעג ןיא ןעמוק וצ ןצנאטסניא
 .רעדמעה ןוא ןזיוהרעטנוא יד ןיא ןגיל ייז טזָאלענ ןוא

 -ענ-"גנוסאפרעטרעוו, יד זיא ,"טעברא לקיטש , סָאד קידנעוטּפָא
 עדמערפ ןייק ןלָאז רימ זא קידנגאזנָא ,זדנוא ןופ ןרָאפעגקעװא עיצילארעג
 רָאנ ךיז טעוו'ס ןעוו .ןקאילָאּפ --- טּפיױהרעביא ,זדנוא ֹוצ ןזָאלניירא טשינ
 ןגעוו ייז ןוא ןריטסערא ףכית םיא רימ ןלָאז ,קאילַאּפ א סעּפע ןזייוואב
 ..,גנונעדרַא ןכאמ םיא טימ ןיוש ייז ןלעװ ,ןקידנעטשראפ םעד

 טבעלאב רעדיוו זיא סאנ ענלימ יד ןוא טרעיודעג גנאל טשינ טָאה'ס
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 ןוא ןצלוש ,ןסנעבעט ייב טעבראעג ןבָאה סָאװ ,ןדיי רעטרעדנוה .ןרָאװעג

 רעזדנוא זיא טציא זא.,קידנטלאה) ,רעבירא זדנוא ֹוצ ןענעז ,ןּפָאש ערעדנא

 םקנוּפ ,ייז ןבָאה עלא .עשראוו ןיא רעטסרעכיז רעד ה"ד ,רעטסעב רעד ּפָאש -

 ןגָארט טזומעג טָאה ןעמ עכלעוו ,ןטראק-טכער-סנבעל} ןעמוקאב ,ריפ ; יִוו

 ןעניוװ .לטנאמ םוצ רעדָא ,גוצנא םוצ .טנרָאפ ןֹופ ץאל ןיא טעליּפשענוצ ;

 ןעוועג ןעמעלא ראפ ,"20, ערעזדנוא רעסיוא זיא סאג ענלימ .רעד ףיוא ;

 -נא ןופ ןסאג ףיוא טניווועג ןבָאה סָאװ ,רעטעברא יד .ןטָאבראפ גנערטש-

 םעּפורג עטריזינאגרָא סלא זדנוא וצ ןעמוקעג גָאט ןדעי ןענעז ,ןּבָאש ערעד

 זיא סָאװ ,רעריפנּפורג ריא טאהעג ךיז טָאה עּפורג עדעיו .טעברא רעד וצ

 ייב יװ טקנוּפ ,עּפורג ןייז ראפ ןטנעמוקָאד עקיטיונ יד טימ ןעזראפ ןעוועג

 קעווא ןוא טעברא רעד וצ ןעמוקענ ןעמ זיא יוזא ."?םעשזאקווּוצַאלּפ , וד

 .םייהא קירוצ

 -- רעבָא ,ןעיורפ ערעזדנוא ןריזיפַאנעֿפ וצ טימאב ךיז ןבָאה רימ

 ןטיהעגּפָא .טקעטשראפ ןייז טייצ עצנאגנ יד טזומעג ןבָאה ייז .גלָאפרעד ןָא

 סָאװ ,טייל-ס.ס הרבח רעד ןופ רענייא ןעוו ,ןרעװ טגעמעג ןעמ טלָאװ

 ןיא זיא ץלא יצ ,ןרילָארטנַאקכָאנ זדנוא וצ ןעמוקעג טפָא רעייז ןענעז

 ןסעזעג דימת ןענעז ייז .ןעיורפ יד ןפָארטעג זדנוא ייב טכָאװ ,גנונעדרָא

 רימ ןבָאה .ןעמאזוצ ןעניוװ טזומעג רימ ןבָאה 20 עלא .ןבוטש יד ןיא

 רָאנ יװ .18 ענלימ ,לעטָאה-ןטנארגימע ןופ זיוה ןיא ןגיוצעגרעבירא ךיז

 ןיירא ףכית ןעיורפ יד ןענעז ,שטייד א ןָא טמוק'ס זא ,טקרעמאב טָאה'מ

 ןופ טעװעטארעגּפָא לָאמנייא טשינ ךיז ןבָאה רימ וו ,שינעטלעהאב ןיא

 ."סעיצקעלעפס , ןוא ?םעדאקָאלב , יילרעלא יד

 ןטאלבטָאר קעטול ןופ ןענעז ,ןעוועג טרָאד ןענעז סָאװ ,רעדניק יד

 ַאירַאמ רעטומ ןייז ןוא רע ּווװ ,82 ףָאהנעמאז ףיוא ןרָאװעג טריפעגרעבירא

 טָאה סָאװ ,טאלבטָאר קעטול .טאנרעטניא-רעדניק א טנדרָאעגנייא ןבָאה

 "ספמאק רעד ןופ טעברא רעד ןיא ןפרָאוװעגניירא קראטש יוזא טציא ךיז

 טָאה ,("אביקע, עּפורג רעד ןופ רעריּפנָא ןרָאװעג זיא רע) עיצאזינאגרָא

 ראפ ןענופעג דימת ןוא טזָאלראפ טשינ ךיוא רעדניק עטכילעג ענייז רעבָא

 ,םארנדיי ןיא ןפערט טּפָא עקאט םיא ןעמ טגעלפ .דלודעג ןוא טייצ ייז

 ,רעדניק יד ראפ טלעג רעמ סָאװ ןבענ םיא לָאז ןעמ ,ןעלמוט טנעלפ רע וו

 יו טקנוּפ טָאה סָאװ ,"טמא-עיצאזיווָארּפא, ןיא ןרענפענ םהרבא ייב יצ
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 יניק ענעבילבענרעביא יד ראפ טייקמעראוו עטסערג יד ןזיווענסיורא רעירפ

 "טאווירּפ ענייז ןופ ךיוא רָאנ ,רעטלענ עלעיציפָא יד ןופ רָאנ טשינ ןוא רעד

 רעטיירב א ךָאנ טימ ןוא טנאה רעטיירב א טימ ייז ראפ ןבענעג רעטלעג

 רעשיריי) ,ק.ה.יי ןיא ןפערט ןטאלבטָאר קעטול ךיוא טנעלפ ןעמ .ץרַאה

 טרַאד ךָאנ ןבָאה ןשטנעמ רָאֹּכ א .86 ףָאהנעמאז ףיוא (טעטימָאק-ספליה

 ןבילקעג ץלא ךָאנ ךיז טָאה סָאװ ,ןייטשנרָאב דערפלא ר"ד , :טעבראעג

 -נאשזָאר ר"ד ,רעטעטשדנארב ,ריד ,דלעפטָאר ר"ד ,טייז רעשירא רעד ףיוא

 "'ק,ה.יי; ןיוש רעבָא טָאה העּפשה ןייק .א"א יורפ סרעדניל םחנמ ,יקּפ

 -יטסניא עטיוט א ןרָאװעג זיא'ס .סאנ רעשידיי רעד ףיוא טאהעג טשינ

 ,לדליש א טימ עיצוט

 וצ ןעמוק רעטּפָא סָאװ ןגעלפ "גנוסאפרעטרעוו , רעד ןופ ןשטייד יד

 ,שימייה יוזא 720 , ערעזדנוא ןופ עקינייא טימ ןרָאװעג ןענעז ייז ןוא זדנוא

 ?סיבא ןוא ןייוו יצ ,קַאינָאק לזעלנ א ןופ טנָאזענּפָא טשינ ךיז ןבָאה ייז זא

 ּפָאש ןיא ןדנוא ייב טאהענ ןבָאה רימ .תונתמ עלופטרעוו ןופ --- רעטעּפש

 ןוא "ןדער , ןשטייד יד טימ טנָאקעג ןבָאה סָאװ ,"ןטסילאיצעּפס , רֶאּפ א

 רעטעּפש זדנוא ןענעז עכלעוו ,"סעיסעצנָאק , עסיוועג ייז ייב ןלעוּפסוא

 .ןעמוקענ ץונוצ רעַייז ןוא רעייז

 גנילביל רעד ןעוועג זיא ,לעקניפ ףלָאדא ,"ןצעּפס , יד ןופ רענייא

 ראפ ןביל ַאזַא ןגָארטעג טָאה רע סָאװ ,ראפרעד רשפא ,טייל-,ס.ס יד ןופ

 -עכָארבעצ א טדערעג טָאה רע םגה ,ףלָאדא רעקיזָאד רעד ...!?ןעמָאנ ייז

 ןבָאה ייז ןוא ןושל ןעמאזניימעג א ייז טימ ןענופעג ךָאד טָאה ,שטייד םענ

 סָאװ ,רעד ןעוועג עקאט סע זיא רע .ןזייא ןוא לָאטש םיא ןופ ןטלאהעג

 ןביוהעגנָא ייז ךָאנרעד ,קַאינָאק לזעלנ א טלעטשעג רעטשרע רעד ייז טָאה

 וליפא טגאוועג טשינ סע טלָאװ זדנוא ןופ רענייק סָאװ ,רעטנעזערּפ ןבעג וצ

 ןופ ןעמוקאבסיורא עקאט רע טָאה ךעלסיבוצ .טייל-,ס.ס יד ןגיילוצראפ

 -ראוצסיוא ןעגנולעג ךיוא םיא זיא ףוסל .טלָאװעג רָאנ טָאה רע סָאװ ,ייז

 ןרָאװעג ןענעז ייז ןוא ןטראק-"טכער-סנבעל , ןעיורפ ערעזדנוא ראפ .ןטעב

 .ןקעטשראפ טזומענ טשינ ןיוש ךיז ןוא ?לַאנעל ,

 א ןעוועג--- גירק ןרָאפ .טעבַאפלַאנַא ןַא ןעוועג זיא לעקניפ ףלָאדא

 -ראפ ןבָאה ןשטייד יד רָאנ יו .ענארּפ ןיא ?רעביירט ,-בצק רעטנאקאב

 קידנזייוונא ,טסניד רעייז וצ טלעטשעג דלאב ךיז רע טָאה ,עשראוו ןעמונ
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 סכייווצנאג טריזינאגרָא ךיז טָאה'ס ןעוו .תורוחס טקעטשראפ ןניל סע נוז

 -לאּפש רעד תעב .ייצילָאּפ ןייז ןיא עטשרע יד ןופ ןעוועג רע זיא 3,

 .רעלעה ןוא ןָאק ןופ עּפורנ רעד וצ רעבירא ףלָאדא זיא ?75ט13,, ןיא גנוט

 ץנייה-לראק ןופ ּפָאש ןיא ןעמוקעגנָא רע זיא ?עיצאדיווקיל , רעייז ךָאנ

 וצ רע טרעהעגנ טציא .רעטײל-טרָאּפפנַארט ןרָאװעג טרָאד זיא ןוא רעלימ

 ןרילראפ ןכָאנ .םיא ראפ ןרעטיצ עלא ןוא ּפָאש רעזדנוא ןופ "ינּפ , יד

 ,הטיחש רעטצעל רעד תעב "לסעק, ןיא ןעמוקענמוא זיא סָאװ ,יורפ ןייז

 לכ טימ טקנעשאב רע עכלעוו ,יורפ עטייווצ א "טפאשראפ , ךיז רע טָאה

 ףיוא (טריבאר) "טעווערבאשענ , טָאה רע סָאװ ,ןכאז עטסנעש יד .בוט

 -טבילעג ןייז ןעקנָאשענקעװא רע טָאה ,ןסאנ ערעדנא ןוא סאנ ענלימ רעד

 ריצאּפש ףיוא ןיינסיורא ןוא "ןצוּפסיוא , ךיז ןנעלפ ייז ןעוו ןוא .רעטס

 וצ ךיז יירפ שינעביולרעד א טאהעג טָאה ףלָאדא) ןּכָאש ערעדנא יד ןיא

 -עפילַאנ ןיא ,ךעלעוויטש עקידנצנאלנ ,עצראווש יד ןיא --- רע ,(ןגעוואב

 -ציּפש רענרעדעל רעד טימ ןוא ּפָאק ץיּפש ןפיוא ?טעקשאק ןטימ ןוא ןזיוה

 ,(ןאמ-.ס.ס א ןופ ןעמוקאב טָאה ףלָאדא סָאו הנתמ א) טנאה ןיא טור

 ראפ ,יז ...רָאי ןביז עטוגנ ענייז ןיא "בנג עקטָאמ , יו ןעזענסיוא רע טָאה

 "טייקטעדליבענ , ריא בילוצ טקעּפסער סיורג טאהעגנ טָאה ףלָאדא רעכלעוו

 -וּפ ןבירשענ ןוא טדערענ טונ טָאה יז) טקירדעגסיוא ךיז טָאה רע יו --

 "ןעעפָארט , -- לגנניר-דלָאנ א רענניפ ןדעי ףיוא ןוטעגנָא טָאה ,(...שיל

 ץרַאה ןייז ךיז זיא ---תוריד ענעזָאלראפ יד רעביא "ןנולפסיוא ,, ערעייז ןופ

 טשינ םיא טָאה רעוו) טסירגאב םיא ןבָאה עלא ןעוו ,דיירפ ןופ ןעננאגעצ

 עינאּפ ,ןנרָאמ טונ, :(טאהעג ארומ טשינ םיא רַאפ טָאה רעוו ןוא טנעקעג

 ,טפול רעד ןיא טורציּפש רעד טימ ןוטענ רימש א טָאה רע ןוא ,"ףלָאדא

 .../ןנעקאד טשינרָאנ בָאה'כ ,רעה'כ ,טונ , ;ןנָאז ןלעוו טלָאװ רע יוז

 ןעמוק ךעלנעטי-נַאט טנעלפ סָאװ ,רעברעק רעריפראשרעבָא-,ס.ס רעד

 ";נילביל , ןייז טימ סעומש א ןּפאכ ןוא ןייו ?זעלנ א ףיוא זדנוא וצ

 ,טייז רעשירא רעד ףיוא ןעמענטימ לָאמנייא טשינ םיא טנעלפ ,ףלָאדַא

 -סנבעל ,ןכאז עטפיוקעגנָא טימ ןדָאלַאב ןעמוקקירוצ טנעלפ רע ןענאוו ןופ

 טָאה ,ןנָאמ ןרעטכינ ןפיוא ,נָאט ןדעי .סּפַאנש ---רקיע רעד-- ןוא ?טימ

 וא ןטלאהענ ןבָאה עלא ...ענייר זָאלנ א ןעקנירטסיוא טזומענ ףלָאדא

 ךיג זיא רע ןוא ןכאז עטריבאדנָא יד ןופ טלענ ךס א ןבָאה זומ ףלָאדא

48 



 ועװעג סע זיא י-זַא

 וצ .סאנ ענלימ רעד ףיוא ?סעקינוװָארבַאש , יד ןופ סעזערּפ רעד ןרָאװעג

 ןיא ןוא טקעּפסער סיורג טימ ןגױצַאב ףלָאדא ךיז טָאה יורפ ןיימ ןוא רימ

 טָאה תוללק ןָא ."?דייא , ןדער וצ טימאב ךיז רע טָאה טראוונגענ רעזדנוא

 ןרעיוא יד טזומעג ךיז טָאה'מ .ליומ ןייז ןופ סיורא טנָאקענ טשינ ץאז ןייק

 טָאה ןעיורפ וצ ךיוא ."ןושל , ןעמוקאב טָאה ףלָאדא ןעוו ,ןכָאטשראפ

 .טדערעג טשינ שרעדנא רע

 ןרעװ טעוו ייצילָאּפ עשידיי יד זא ,ןרָאװעג טמיטשאב זיא'ס ןעוו

 טרָאד ןטיה וצ ידכ ,ןּפָאש יד ןיא ןיינרעביא טעװ לייט א ןוא טזיילענפיוא

 רימ ןבָאה ,"ץושקרעוו, סלא :ןפורעג סע טָאה ןעמ יוװ רעדָא ,גנונעדרָא

 -וצ טשינ זדנוא וצ לָאז ןעמ ,עיצקעטָארּפ ספלָאדא ןצונוצסיוא ןסָאלשאב

 ןשטנעמ ערעזדנוא ןופ ןלעוו ןיילא רימ רָאנ ,יײצילַאּפ עשידיי ןייק ןלייט

 -טרעוו , רעד ייב טלעוּפענסיױא ףלָאדא טָאה סָאד ךיוא .ךאוו א ןעמיטשאב

 רעקיצנייא רעד ןעוועג ,ךיז טכוד ,ןענעז רימ ןוא גנוריפנָא-"גנוסאפרע

 ףלָאדא רעבָא .ךאוו-ייצילַאּפ עטקישעגוצ ןייק טאהעג טשינ טָאה סָאװ ,ּפָאש
 םעד ןופ רעטייל רעד ןרעוו זדנוא ייב טעוװ רע זא ,טנייצרעביא ןעוועג זיא

 גנושיוטנא ןייז ןעוועג רעבירעד זיא סיורג יוװ ."ץושקרעוו , ןכעלרעניא

 טשינ טָאה רוטאדידנאק ןייז זא ,טסּוװװרעד ךיז טָאה רע ןעוו ,קיטייוװ ןוא

 עדנאגאּפָארּפ עסיורג א ןריפ ןביוהעגנָא טָאה רע .ןייגוצכרוד ןסנַאש ןייק

 רע ןעוו ,עלא זדנוא ןעננערב טעוװ סָאד ןצונ אראפ סָאװ ,ןָאזרעּפ ןייז םורא

 טעוװ ןעמ ןעוו לאפ ןיא .וו"ַאא "ץושקרעוו, םענופ רעטייל רעד ןרעוו טעוװו

 ךיוא לָאז'מ זא ,ןעז רע טעוװ ---טנָאזעג רע טָאה-- ןביולקסיוא טשינ םיא

 סָאד .ץושקרעוו סלא ןטנאיצילַאּפ עשידיי עּפורנ א ןקישניירא זדנוא וצ

 עיצקעריד רעשידיי רעד ;טנאה רעד ףיוא ןעוועג טשינ םענייק זדנוא זיא

 ןבָאה סָאװ ,רעטעברא יד ;תוביס עכעלדנעטשראפ בילוצ --- ןּפָאש יד ןופ

 ענייפ טימ ריס ןֹוא טשינ יאדווא -- ןכאז זדנוא ןופ טלנומשעגסיורא

 ןוא יאדווא -- רעוועג ןריניזַאנַאמ ןוא ןפיוקפיוא ןבילוצ --- םירבח

 .טשינ יאדווא

 -- ןסיוועג ןייז וצ ןדער ,ןפלָאדא וצ ןרילעּפא וצ ןביוהעגנָא ןעמ טָאה

 -נא רעד ךָאנ רוטאדידנאק ןייא ּפָא טפראוו רע ;ןפלָאהעג טשינרָאנ טָאה'ס

 עכלעזא ּפָאש רעזדנוא ראפ טָאה רע :סנייז ייב רָאנ ךיז טלאה ןוא רערעד

 טדנעוועג עלא ךיז ןבָאה ...דוככ רעד םיא רָאנ טמוק ,ןטסנידראפ עקיזיר
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 דיא ביוא ,עיצאוטיס יד ןעוועטאר ָאד ןָאק רענייא ךיא רָאנ זא ,רימ וצ

 ן;אוו טשינ רע טעוװ רימ ןנעק .רוטאדידנאק ןיימ ןלעטשסיורא ןזָאל לע

 טשינ טולָאסבא "דובכ , אזא רימ טָאה ,טגָאזעג תמא םעד .ןטערטוצסיורא

 רעקיצנייא רעד ךָאד זיא סָאד זא ,טכא ןיא קידנעמענ רעבָא ,טרינָאּפמיא

 .םעד ףיוא ןעננאגעגנייא הרירב ןיאב ךיא ןיב ,עיצאוטיס רעד ןופ געווסיוא

 'רעקיזָאד רעד קנאדא ךיא בָאה ,ןזיווענסיורא רעטעּפש ךיז טָאה סע יוװ ןוא

 -ידרערעטנוא רעד טָאה סָאװ ,טעברא וצ דלעפ טיירב א טאהעג עיציזָאּפ

 ןעמוקסיוא ךָאנ רימ טעוװ םעד ןנעוו .טכארבעג ןצונ ךס א גנונעוואב רעש

 | .ןדער וצ

 ןיימ ףיוא ןעגנאנעגנייא ,ןעזענסיוארָאפ ןבָאה עלא יוװ ,זיא ףלָאדא

 ,רוטאדידנַאק

 ךייא ןנעק , --טגָאזעג רע טָאה-- ?ווָאקרוט עינאּפ ,ריא טעז , ---

 ,"ןטערטסיורא טשינ ךיא לע

 ,ןפלָאדא טימ ןריפ וצ ןעמוקעגסיוא רימ זיא סָאװ ,ךערּפשעג א ןיא

 .יורטוצ ןייק םיא וצ טשינ בָאה ךיא יאמלה ,טנָאלקַאב רדסכ ךיז רע טָאה

 רימ ליוו רע .גנונעוואב רעשידרערעטנוא רעד ןיא ןיב ךיא זא ,טסייוו רע

 ןעמ טָאה יוזא --- ?יײטראּפ , רעד ןיא !טערטניירא ךיוא ל?יוװ רע ,ןפלעה

 .טעוו "ייטראּפ , יד ןוא --- גנוגעוואב עשידרערעטנוא יד ןפורענ זדנוא ייב

 ,םעד ןופ םיא ןריפוצסיורא ןעגנואימַאנ עניימ .ןטסייל ןָאק רע סָאװ ,ןעז

 ןפיוק וצ ךוז ךיא ביוא ןוא ייטראּפ םוש ןייק וצ טשינ רעהעג ךיא זא

 ףיוא רעװלָאװער ןטונ א ןבָאה ?יוו ךיא לייוו ,ראפרעד סע ןיא ,רעוועגנ

 ןוא גָאט א ןעמוקענ זיא'ס ןעוו ןוא .ןפלָאהעג טשינרָאנ ןבָאה ,לאפ ןדעי

 -אב רעשידרערעטנוא רעד ֹוצ טייקירעהעגנָא ןיימ דוס סיוא ןרָאװעג זיא'ס

 :ןפורעגסיוא ןדירפוצ ףלָאדא טָאה ,גנוגעווי

 ןופ דלאב ךייא בָאה ךיא .ןראנעג טשינ ןעמ ןָאק ךימ רעבָא , --

 :קיאור טייז רעבָא .טעברא רעייא ןופ סייוו ךיא זא ,טגָאזעג ןָא גָאט ןטשרע

 ...?ןוטענ טשינ סטכעלש ןייק ןדיי ןייק ךָאנ טָאה ףלָאדא

 ,רעברעק רעריפראשרעבָא םעד ןטעבענ לָאמא טָאה ןאמפלעה דוד

 -ענ טָאה רע ּוװ ,סאנ עיוואּפ ףיוא ןריפוצ ןישאמ רעד טימ םיא לָאז רע

 גםרָאד טָאה יקסלעוואּפ רעווש ןייז סָאװ ,ןכאז עקינייא ןעניפעג וצ טפָאה

20 



 ןעװעג סע זיא יווַא

 ףיוא ןעמונעגפיורא ןנינעגראפ טיפ םיא טָאה .רעברעק .טקעטשראפ טאהעג

 | .ןגָאװ ןייז
 -אז ךיוא יוװ ,עיוואּפ ,ענלעשזד ,יקּפילָאװאנ ,עקצילעמראק ןסאנ יד

 ןפורעג ךיז ןבָאה ןוא ןשטנעמ ןופ ןייר ןעוועג ןענעז ,עשנעג זיב ףָאהנעמ

 "עג טשינ ךיז ןעמ טָאה שינעביולרעד רעלעיצעּפס ַא ןָא .ןסאנ "עדליוו ,

 א ףיוא טָאה סָאװ ,שטייד רעדעי .ןסאנ עקיזָאד יד ףיוא ןעניפעג טרָאט

 ןפיוא םיא רע טָאה ,שינעביולרעד א ןָא דיי א טנגעגאב סאג "רעדליוו ,

 טימ ןדיי וליפא ןסָאשרעד ןבָאה ייז .ןסישרעד וצ טכער א טאהעג םרָא

 ...גנומיטש רעייז ןֹופ קיגנעהּפָא ןעוועג זיא סָאד .ןשינעביולרעד עכלעזא

 "ףאק רעד ןיא ןרָאפעגסיורא ןענאמפלעה טימ זיא רעברעק רָאנ יו

 ןייג ןרָאי עלעטימ יד ןיא דיי א טקרעמאב רע טָאה ,ןיירא סאנ עקצילעמ

 ,ןגָאװ םעד טלעטשענּפָא טָאה רעברעק .אנשעל רעד וצ גנוטכיר רעד ןיא

 -טכער-יסנבעל, יד ןזייוו ןסייהעג ךיז ןוא דיי םעד וצ ןעגנורּפשענּפָארא

 רענעקָארשרעד רעד .סאנ ןיא ןיינוצסיורא שינעביולרעד יד ןוא ?עטראק

 ןוא ןריַּאּפ עקיטיונ עלא ןעמונעגסיורא טנעה עקידנדעטיצ טימ טָאה דיי

 -אב רעבָא טָאה רע .גנונעדרָא ןיא ןעוועג זיא ץלא .ןרעברעק ןזיוועג ייז

 ,טנאה ןיא סעּפע טלאה דיי רעד זא ,טקרעמ

 ,טנערפעג רעברעק םיא טָאה -- ??סָאד זיא סָאװ ,, ---

 סָאד .טמא-עיצאזיווָארּפא ןיא ןנירקענ ךיא בָאה רעקוצ ?סיב א; --

 | " ..ַאּפ סָאד זיא

 ןופ ןעמוקאב טָאה רע יו ,ןקידנע וצ ןזיוואב טשינ טָאה דיי רעד

 .-ענמוא ּפעלק יד ןופ זיא רע ןעוו ןוא שטעּפ עקידרעייפ רָאּפ א ןרעברעק

 רעברעק .קלח-רעטניה ןיא ּפָאק ןטסעפ א ןעמוקאב ךָאנ רע טָאה ,ןלאפ

 -פלעה טגנאלרעד ,ןישַאמ רעד ֹוצ ןעננאנענקירוצ רעקידנלארטש א ןזיא

 / :טגָאזעג ןוא רעקוצ םעד ןענאמ
 טסלָאז .ןעמוקצונוצ ךָאד ריד טעװ רעקוצ ,עגנוי רעכיל ןיימ ,אנ, --

 רעטייוו זיא רע ןוא ..."ןפלָאדא טפלעה א ןבענ וצ ןסעגראפ טשינ רָאנ

 גנילצולּפ .םאזגנאל רעייז ןראפעג רע זיא סאנ ענלעשזד רעד הףיוא .ןרָאפעג
 טָאה זָאנ רעשיטניח רעטינעג ןייז טימ ,ןישַאמ יד טלעטשענּפָא רע טָאה

 רע ןזיא ,שַאט ןופ רעװלָאװער םעד קידנּפאכסיורא .טקעמשרעד סעּפע רע

 ךיז ןבָאה גנילצולּכ .קָאטש רָאֹּפ א ףיורא ןוא רעיוט א ןיא ןיירא לענש
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 קירוצ רעברעק ןיא םעד ךָאנ דלאב .ןסָאש-רעװלָאװער עקינייא טרעהרעד

 : טגָאזעג ענימ עלופתונמחר א טימ ןוא ןעמוקענּפָארא

 -ענ יד טרעהרעד ןוא ןרָאפענייבראפ ָאד ןיב ךיא סָאװ ,סנ א, --

 עטלא ןַא טעב ןיא ןניל ןיפענ ןוא ףיורא םוק ךיא ;רָאפ ריד לעטש ;ןשיור

 ןסָאשעגניירא ריא ןיא בָאה ךיא .קנַארק ןעוועג אמתסמ זיא יז .ענעדיי

 עמירָא יד ךיז לָאז סָאװ וצ .ןדייל עריא וצ טכאמעגנ ףוס א ןוא לָאמ יירד

 ....?ןרעטַאמ

 ,סאג ענלימ רעד ףיוא טכארבעגקירוצ ןענאמפלעה טָאה רעברעק ןעוו

 רעד .ןעוועג רע ןיא טרעדנעראפ יוזא ,טנעקרעד טשינ םיא רימ ןכָאה

 ןעמאזוצ ץעגרע ןרָאפ ןופ ןטלאהענּפָא ןיוש םיא טָאה גולפסיוא רעקיזָאד

 .לארָאמ עשיצַאנ עקיטראנגייא ןייז טאהענ ךיז טָאה סָאװ ,ןרעברעק טימ

 עלארטנעצ יד) "ננוסאפרעטרעוו , ןופ "ןנייװצ-טּפיוה , יד ןופ ענייא

 וו ,ענרָאקָאּפ ןיב עקישזד ןופ ,סאג עקזינ רעד ףיוא ןענופעג ךיז טָאה

 רעד ןופ רעטעברא ןוא סרעטייל עשידיי בור'ס טניווװועג ךיוא ןבָאה סע

 ,ס.ס ןטימ שארב "ָאדנַאמָאק-סגנומיור , יד ןעוועג זיא (?גנופסאפרעטרעוו,

 .ַארעשטוק רעריפמרוטשרעטנוא .ס.ס ןוא עצלָאש רעריפמרוטשרעטנוא

 .ןייטש ןופ אמתסמ ץרַאה א ןוא סּפָאמ א ןופ םינּפ א טאהעג טָאה עצלָאש
 פטנַאמ א רעטנוא טקעדראפ ןטַאט עקיטולב ענייז ךָאנ טָאה רעברעק ביוא

 ַאטעג ןיא טנאקאב טונ ןעוועג זיא רעכלעוו ,עצלָאש טָאה ,תונמחר ןופ

 טָאה עצלָאש .טרָאּפפ בילוצ ןשטנעמ ןסָאשעג ,טייז רעשירא רעד ףיוא ןוא

 -ראּפ עסיורג טאהענ אמתסמ-- עשראוו ןיא .ס.ס ןֹופ כאטש םוצ טרעהעו

 -ןסַאמ רעדָא ,"עיצקא , ןייק טזָאלענכרוד טשינ טָאה רע ,ןטפנידראפיייט

 ןיירא ָאטעג ןיא "עשקיר , ןייז ףיוא ןרָאפענ ךיז רע זיא דימת ,עיצוקעזקע

 םיא טָאה ןעמ וװ ,טרָאד דרע רעד רעטנוא ןופ ןסקאווענסיוא זיא ןוא

 דיי א סנייא ץלא) שטנעמ א ןסישרעד םיא ייב .טראוורעד ןטסקינייוװמא

 א ןרעכיורוצסיוא ןצימע ייב יו ,לָאר אזא טליּפשעג טָאה (טסירק א יצ

 טייל-.ס.ס עטסכעלרעפעג יד ןעוועג עקאט ןענעז רעברעק ןוא רע .סָאריכַאּפ

 יז ןבָאה ךיז ןזייוואב רעייז טימ זיולב ןוא "גנוסאפרעטרעוו, רעד ןופ
 רעיינניירא רעטפָא ןַא ןעוועג זיא עצלָאש ךיוא ,קערש א ןפרָאװעגנָא ןיוש

 דעזדנוא טימ טפאשטניירפ רעסיורנ ןיא טבעלענ ןוא סאג ענלימ רעד ףיוא
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 ןעװעג סע זיא יודוַא

 -קעווא טפָא טנעלפ עצלָאש ןוא ןסיבעגנייא םיא ךיוא טָאה ףלָאדא .ףלָאדא

 .תונתמ ךעלקעּפ טימ זדנוא ןופ ןייג

 -ראפ עסיורנ טאהעג ,תועמשמ ,טָאה עצלָאש רעריפמרוטשרעטנוא

 "עג טשינ ?לייוו ,גנוגעוואב רעשיטסילאיצָאס-?ַאנָאיצַאנ רעד ראפ ןטסניד

 -רעד רע טָאה ,טעבַאפלַאנַא ןַא טעמכ ןעוועג זיא רע סָאװ ,םעד ףיוא טקוק

 ןופ רענייא ןעוועגנ זיא ןוא רעריפמרוטשרעטנוא.ס.ס ןֹופ ננאר םוצ טכיירג

 -  .ס.ס ןופ באטש רעוועשראוו םענופ רעדילנטימ עקידנריפנָא יד

 לטב רבוע רעטלא ןא ןעוועג זיא ַארעשטוק רעריפמרוטשרעטנוא
 טָאה רע .ןוטענ טשינ סטכעלש ןייק םענייק רע טָאה ראפרעד רשפא ןוא

 םיא ןיא םעד קנאד א ןוא רעטסנעפ עכיוה יד ןיא בורק ןטנעָאנ א טאהעג

 ןוא החמש-יצַאנ רעשיטניה רעד ןיא לדנייב א ןרָאװעג ןפרָאוװענוצ ךיוא

 םעד ןיא ,"גנוסאפרעטרעוו , ןיא ןטסָאּפ א ףיוא ןרָאװעג טמיטשאב זיא רע

 ןכָארבעגסיױא זיא סָאװ ,יירעסיש א תעב .רעריפמרוטשרעטנוא ןַא ןופ גנאר

 -.ס.ס ןַא טימ עיצאזינאגרא-ספמאק רעשידיי רעד ןופ רעדילגטימ ןשיווצ

 םיא טָאה ליוק א ,עשקיר א טימ סאג יד ןרָאפעגייבראפ דָארג רע זיא ,ןַאמ
 -ענ רעטעּפש טָאה ַארעשטוק ."ּפָאקנטױט  ןטימ לטיה ןייז ןסָאשעגכרוד

 טָאג םיא טָאה סָאד זא ,"ָאדנַאמָאק-סננומיור , רעד ןופ ןדיי ענייז וצ טגָאז

 ...ןסָאשרעד טשינ דיי ןייא ןייק טָאה רע סָאו ,ראפרעד טצישעג

 -ַארנַאנעטס-ןיטסינישַאמ סלא טעבראעג טָאה ּפָאש ןיא ןזדנוא ייב

 ןרָאקדלָאנ טאקַאװדא םענֹופ יורפ יד עיצקעריד רעשידיי רעד ייב ןיטסיפ

 ןילרעב ןיא טבעלעג נירק ןראפ טייצ ערעננעל א טָאה סָאװ ,שזדָאל ןופ

 א ןיא יורפ ןייז .ןקסע רעשיטסינויצ סלא טנאקאב טרָאד ןעוועג זיא ןוא

 ןופ ןבירטראפ ןדיי עשילױוּפ יד טָאה'מ ןעוו .ןידיי עשטייד ענעריובעג

 -ךלָאנ טאקָאוודא ,עשראוו ןייק ןעמוקענ סנרָאקדלָאג יד ןענעז ,דנאלשטייד

 ןַא ןֹופ רעטייל סלא ףליהניילא רעשידיי רעד ןיא קיטעט ןעוועגנ זיא ןרָאק

 -קא , יד ןביֹוהעגנָא ךיז ןבָאה'פ ןעוו .עיצקעס-םיטילּפ רעד ןיא גנולייטּפָא

 -ןטשרעב יד ןופ ּפָאש ןיא ןטערטעגניירא סנרָאקדלָאג עדייב ןענעז ,"סעיצ

 -פםעשאב ןעמוקאב טָאה ןַאמ ריא ּוװ ,סַאנ עקסרעיַאטנעיװש ףיוא רעכאמ

 -ַאמ-ןיטסיפארגַאנעטס א טכוזעג טָאה עיצקעריד רעזדנוא תויה .גנוקיט

 ןעמונעגנָא ןרָאקדלָאנ יורפ זיא ,שטייד טנעקענ טונ טָאה סָאװ ,ןיטסיניש

 טעברא רעד וצ ןעמוק יז טגעלפ ךעלגעטינַאט .ןטסָאּפ םעד ףיוא ןרָאװעג
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 טָאה עצלָאש .רעכאמ-ןטשרעב יד ייב טניווועג טָאה סָאװ ,עּבורג רעד טימ

 -ראפ ,ןטרָאּפאר ענייז עלא ןריטקיד ריא טנעלפ ןוא יורטוצ ריא וצ טאהעג

 -עטס טָאה יז עכלעוו ,יורפ ןייז וצ ווירב עטאווירּפ וליפא ןוא עכעליורט

 .ןישַאמ רעד ףיוא טּפאלקעגּפָא רעטעּפש ןוא טריפארגָאנ

 -נאק רעד ןיא ןציז טפָא ךיא געלפ ,"טמא , םעיינ ןיימ ןיא קידנעייז

 -עגנָא לָאמא ךיז בָאה'כ זיב ,ןריּפאּפ ןרעטשינ ,ןרעטעלבכרוד ,עיראלעצ

 -ניאראפ ךימ טָאה סע .טנעמוקָאד םענעפירעצ א ןופ לייט א ףיוא ןסיוטש

 "יא ךעליורטראפ רימ טָאה ןרָאקדלָאנ יורפ .ןיהא טמוק רע יװ ,טריסערעט

 .רעריפמרוטשרעטנוא-.ס.ס ןראפ ןכאז עלא טביירש יז זא ,ןבעגענרעב

 -נוא רעד ןופ טעברא רעד ןיא ןגיוצעגניירא ךעלסיבוצ יז בָאה ךיא

 .ןצונ סיורג ריא ןופ טאהענ ןבָאה רימ ןוא גנוגעוואב רעשידרערעט

 ןוא עצלָאש ןופ גנוריּפנָא רעד רעטנוא "?ָאדנאמָאק-סגנומיור , יד

 סטוג ןוא בָאה עשידיי סָאד ןקיניירסיוא ןטימ ןעמונראפ ךיז טָאה ארעשטוק

 -ָאק-סגנומיור , רעד ןופ רעטעברא יד .רעזייה ?עטלדיזענסיוא , יד ןופ

 ןבָאה'ס עכלעוו ןיא ,סעּפורג ענעדישראפ ןופ ןענאטשאב ןענעז "?ָאדנאמ

 ןופ שארב .ןטנענילעטניא עטרימָאלּפיד ןוא רעטעברא ?יפ ןענופעג ךיז

 רעדָא ,רעגערט רעוועשראוו .ווענ א ןענאטשעגנ ןיא עּפורנ ַאזַא רעדעי

 ?ָאדנאמַאק-סגנומיור  ןֹופ רעטעברא יד ןשיווצ ,רעטעברא-טראכסנארט

 -ראוו ןופ דילנטימ .וועג ,ןייטש לחר יװ ןשטנעמ עכלעזא ןענופעג ךיז ןבָאה

 ןופ רעדורב) ןָאסלעדנעמ .י ,שזדָאל ןֹופ יװַאקרַאה ,טארטָאטש רעוועש

 ךס א ןוא ןאמרעטכיל בקעי ןזח רעד ,(ןָאסלעדנעמ המלש רעוט ןשידנוב

 ךיוא טמיורעגסיוא ןבָאה סעּפורנג יד .רעוט עכעלטפאשלעזעג ןוא רערעל

 ,טייז רעשירא רעד ףיוא ןיוש ןענופעגנ טציא ךיז ןבָאה סאו ,רעזייה עשידיי

 -עמראק ןופ רעױט-ָאטעג םייב ןטראווּפָא סעּפורג יד טנעלפ ןיילא עצלָאש

 -גומש ייז יצ ,ןרילָארטנַאקכָאנ ןוא (עיּפילָאװַאנ זיב ענלימ ןֹופ) סאנ עקציל

 .טייז רעשירא רעד ןופ ןכאז ןייק ןיירא טשינ ןעל

 יו ,טקרעמאב ךיא בָאה ,ענלימ ןופ רעיוט םייב לָאמא קידנעייטש

 טּפעלשעגפיורא ,דיי ןרעטלע ןא ,רעטעברא יד ןֹופ םענייא ייב טָאה עצלַאש

 .טייז רעשירא רעד ןופ טכארבעג סע טָאה רע .טיורב א ?קער ןרעטנוא ןופ

 קיטולבטלאק ןוא רעװלָאװער ןייז ןניוצעגסיורא קיאור ץנאג טָאה עצלָאש

 וצ ןביוהעגננָא םיא טָאה דיי רעד .עיצוקעזקע יד ןריפוצסיוא טיירנעג ךיז
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 ןעװעג סע זיא יוזַא

 לייוו ,ןבעל סָאד ןעקנעש םיא לָאז רע זא ,ןטעב םיא ןוא טנעה יד ןשוק

 -עג טשינרָאג רעבָא טָאה סע .ךיז ייב טשינ רע טָאה טיורב סָאד יװ רעמ

 ּפָאק ןיא ליוק א ןסָאשעגניירא קיטולבטלאק ץנאג םיא טָאה עצלָאש .,ןפלָאה

 רעװלָאװער םעד ןטלאהאב קירוצ טייקיטולבטלאק רעקיבלעז רעד טימ ןוא

 עצלָאש זיא ,ןעגנאגעג רעטייוו ךיז זיא עּפורג יד יו ,םעד ךָאנ ,שאט ןיא

 -עט ןסייהעג ןָאט ןקיאור א טימ ןוא ָארויב ןיא זדנוא וצ ןעמוקעגניירא

 .סאנ ןופ ןעמיורּפָא תמ םעד לָאז ןעמ ,ןטרעקניּפ וצ ןרינָאפעל

 "אכ , עסיורג יד ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה טייז רעשירא רעד ףיוא ןעוו

 .טעברא רעד ןיא ןענעכייצסיוא עצלָאש ךיז טנעלפ ,ןקאילַאּפ ףיוא ?ןעיירעּפ

 -רעבירא ייז ןופ ךס א ןנעלפ ,ןקאילַאּכ ףיוא ןעננונלָאפראפ יד תעב

 ענלימ ףיוא זדנוא וצ טייז רעשירא רעד ןופ רעױמ-ָאטעגנ יד ןעגנירּפש

 -ירא ןיא ייז ףיוא "געיעג , סָאד זיב ,ןטלאהאבסיוא ייֵז ןנעלפ רימ ווו ,סאג

 ייב ןענאטשעג עצלָאש ךיז ןיא "עיצקא, אזא תעב לָאמנייא .,רעב

 רעבירא טגנירּפש ןעמ יוװ טקרעמאב רעטסנעפ ןכרוד ןוא ָארויב ןיא זדנוא

 ,ארויב סָאד טזָאלראפ רע טָאה טרָאװ ןייק קידנדער טשינ .רעיומ רעזדנוא

 ןטימ טצענערג סָאװ ,רעיומ רעד ןופ ננוטכיר רעד ןיא סאג ןפיוא ּפָארא

 עצלָאש .רעיומ יד רעבירא טננירּפש קאיְלאּפ ַא יו טקרעמאב ןוא דזאיעשּפ

 א טניילענקעווא קאילַאּפ םעד ןֹוא רעװלָאװער םעד טּפאכענסיורא טָאה

 -ּפָארא רע טָאה רעטעבראיּפָאש ערעזדנוא ןופ םענייא ייב .טרָא ןפיוא ןטיוט

 -רעד םעד ןוטעגנָא םיא ןוא ןכייצ-דוד-ןנמ ןטימ דנאבמערָא םעד ןניוצעג

 ןייק טאהעג טשינ ייז ןבָאה ןקאילַאּכ ןייק .טנאה ןפיוא קאילָאּפ םענעסַאש

 ָארויב ןיא ןעמוקענקירוצ רע זיא ךָאנרעד .טכירעג א ןָא ןפיש וצ טכער

 ןעוו ...תתמ ןכָאנ ןעמוק לָאז ןעמ ,ןטרעקניּפ וצ ןרינָאפעלעט ןסייהעג ןוא

 ןופ ןרָאפענסיורא ןוא עשקיר ןייז ףיוא טצעזענפיוא ךיז טָאה עצלָאש

 םענעסָאשרעד םייב ןעניפענ וצ ידכ ,ןפָאלענּפָארא ךיא ןיב ,רעיוט רעזדנוא

 ןלאפ עכלעזא ןיא ןבָאה רימ .זיא סָאד רעוו ןעז ןוא טנעמוקָאד א סעּפע

 -ָאשרעד יד ןֹופ ןעמענ יד טייז רעשירא רעד ףיוא ןבעגעג ןסיוו וצ ךיילג

 תיב ןשידיי ןפיוא ןבָארנאב ייז טנעלפ ןעמ לייוו ,ןקאילַאּפ זדנוא ייב ענעס

 .ןדיי עטנאקאבמוא סלא .םלוע

 טקוקעננייא ןוא םענעסַאשרעד םוצ ןניױבענּפָארא ךיז בָאה ךיא ןעוו

 ראפ ןסקאווענסיוא ,דרע רעד רעטנוא ןופ יו ,גנילצולּפ זיא ,םינּכ ןייז ןיא ךיז

228 



 וװָא ק ר | ט סם ַא נג ַא וי

 .טנאה ןיא רעװלָאװער ןטימ ןוא םינּפ שינלזנ-טלאק ןייז טימ עצלָאש רימ

 ךיז רע טָאה ןענאוו ןופ .עיצאניצולאה ןא זיא'ס זא ,טניימעג בָאה ךיא

 ןרָאפעגסיורא זיא רע יװ ,ןעזעג ןיילא ךָאד בָאה ךיא ...!?ןעמונעג ָאד
 .טסנרע וצ ןרָאװעג זיא עגאל ןיימ !סאג רעזדנוא ןופ רעיוט ןופ

 -נבייהפיוא ,טגערפעג עצלָאש ךימ טָאה --- "?ָאד וטסוט סָאװ, ---
 | .ּפָאק ןיימ וצ רעװלָאװער םעד קיד

 בָאה ךיא ?רעריפמרוטשרעטנוא 'ה ,טשינ ךימ טנעקרעד ריא, --

 ,ננונעדרָא ןיא זיא ץלא יצ ,ןעז סאנ ענלימ יד םורא ייג ןוא טסניד טציא

 םינּפא ךימ טָאה טרָאוװ עטצעל סָאד -- ."דיי ןטיוט א טקרעמאב ךיא בָאה

 ' . ..טעוועטארעג
 :עמענוצ דלאב לאז ןעמ זא ,עז ָאט , ---רע טגאז--- ..."יוזא ,ךא, --

 ,ןדנווושראפ זיא עצלָאש ןוא -- ."ןעדוי ןגיקערד םעד ןענאד ןופ
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 ןעלזניא-ָאטענ יד ףיוא ןבעל סָאד

 עניילק סָאד .ןעוועג טשינ ןיוש ָאטענ ךעלטייהנייא ןייק זיא שיטקאפ

 -עג טריפעגכרוד טרָאד זיא סָאװ ,"עיצקא, רעטצעל רעד ךָאנ טָאה ָאטעג

 טָאה סאג עטסָארּפ ןופ טיבעג ןפיוא .ןריטסיזקע וצ טרעהענפיוא ,ןרָאװ

 זיא סָאװ ,(ןטאטשראּוו-רעדיינש) ּפָאש רעטייוצ סנעבעט ןענופענ ךיז

 -ָאטענ טימ טלגנירעגנמורא ןוא טלעוו רעד ןופ ןטינשענּפָא ןצנאגניא ןעוועג

 לזניא ןיילק א יו ןנעלענ ךיז זיא סָאד ,ןטָארד עקיכעטש ןוא ןרעיומ

 רעשידיי רעקילָאמא רעד ןופ עדייבעג רעד ןיא .טייז רעשירא רעד ףיוא

 יד טכארבעג טָאה ןעמ ןיהווװ ,"גנירעד, ןֹופ ּפָאש רעד ןעוועגנ זיא הליהק

 ןענופענ ךיוא ךיז טָאה ָאטעג םעניילק ןיא .ָאטעג ןופ רעטעברא עשידיי

 טרידיווקיל עיצקא רעטצעל רעד תעב ןיא סָאװ ,"טנומניז , ןופ ּפָאש רעד

 .ןרָאװעג

 א ףיוא ןרָאװעגנ טלייטעצ ךיוא רעבָא זיא אפוג ָאטעג עסיורג סָאד

 יד עלא .ךיז טימ טקַאטנָאק ןייק טאהעגנ טשינ ןבָאה עכלעוו ,ןעלזניא עייר

 סענַאקרַאּפ רעדָא ןרעיומ עכיוה טימ טלעטשענמורא ןעוועג ןענעז ןעלזניא

 רעשידיי ךרוד רעדָא ,ןראדנאשז עשטייד ךרוד ןרָאװעג ןטיהעג ןענעז ןוא

 ןעמ טָאה ןטייווצ ןפיוא לזניא ןייא ןופ ךיז ןעמוקאבוצסיורא .ייצילָאּפ

 ענלימ רעזדנוא ןופ ,לשמל .שינעביולרעד עלעיצעּפס א ןבָאה טפראדעג ןיוש

 -אוַאנ ףיוא זדנוא רעביאנגעק ןנעלעג זיא סָאװ ,ּפָאש ןיא ןצלוש וצ סאג

 -ראק -- סאג רעלָאמש רעד טימ ןרָאװענ טלייטענ רָאנ זיא ןוא סאג עיּפיל

 ןעמ ןעוו זא ,רעווש יוזא ןעוועג ךיז ןעמוקאבניירא סָאד זיא ,עקצילעמ

 -עג ןעמ ןזיא ,שינעביולרעד רעלעיצעּפס א טימ ןעזראפ ןעוועג טשינ זיִא

 ןופ רעיוט רעזדנוא ןופ קידנעיינסיורא .ראפעג רעסיורג א ראפ ןענאטש
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 וו ָא ק ר ו ט 4 תם ַא נ ַא וי

 ןרַאדנַאשז ןופ ךאוו רעד ףיוא ןסיוטשעגנָא דלאב ךיז ןעמ טָאה ,ענלימ

 ןשיווצ ,עקצילעמראק ףיוא ןעוועג ןיוש זיא סָאװ ,רעױט-ַאטעג-טּפיױה םייב

 םָאו ,ךַאװ רעשטייד רעד ףיוא --- רעטעּפש ןוא ,עיּכילָאװַאנ ןוא ענלימ

 .רעיוט סצלוש ייב ןענאטשעגנ זיא

 ?עדליוו, עייר א ןייגכרוד טזומעג ןעמ טָאה ןטייווצ ןיא ּפָאש ןייא ןופ

 ןייק ןעװעג טשינ ןצנאגניא ןיוש ןענעז סע ּוװ ,ןסאג עכלעזא ה"ד) ןסאג

 סָאװ ,עטריטסערא עשיטילַאּפ ראפ הסיפת יד --- "קַאיװַאּפ , רעד .(ןדיי

 יד ןופ ענייא ףיוא ןגעלעגנ זיא ,ָאּפאטשעג ןופ תושר ןיא ןענאטשענ ןיא

 -ַאּפ ןיא ןריפ טגעלפ ןעמ עכלעוו ,ןקאילַאּפ עטריטסערא יד ,ןסאג עדליוו

 קידנעטש רימ ןגעלפ ,סאג עקצילעמראק ןופ רעיוט ןכרוד ןיירא קַאיװ

 םייב ,יקוװַאטס-עקישזד ףיוא רעױט-ַאטעג א ןעוועג ךיוא זיא סע ,ןעז

 -ייא סָאד .ןטרָאג סיקסנישַארק ןבענ ,סעקוועלאנ ףיוא ןוא ץאלּפנאלשמוא

 ףיוא ה"ד ,ןסאג עדליוו יד ךאנ ןביוהעגנָא ךיז טָאה רעױט-ָאטעג עכעלטנג

 ךיז םָאה סָאװ ,טארנדיי רעד .סאג עשנעג ןטייז עדייב ןשיווצ ,ףָאהנעמאז

 טקנוּפ ףערט רעד ןרָאװעג טציא זיא ,רעױט-ָאטעג ןכָאנ דלאב ןענופעג

 ןיא טניוװעג טָאה טייהרעמ יד םורָאװ ,וויטקא ןכעלטפאשלעזעג םענופ

 ןופ ןעמוק ןיהא טפראדעג ןבָאה סָאװ ,ענלצנייא יד ןוא ָאטעג לייט םעד

 שינעביולרעד עלעיצעּכס א ןעמוקאב ןיוש ןבָאה ,ןעלזניא ענעדישראפ יד

 .ָאטעג ןיא ןיינוצניירא

 -סנעבעל, לָאצ עסיוועג א תושר ןייז וצ ןעמוקאב טָאה טארנדיי רעד

 יד ."ןרעמונ, ןפורעג רעלוּפָאּפ סע טָאה ןעמ יוװ .רעדָא ,"ןטראק-טכער

 ענייז ןוא טארנדיי ןופ עטמאאב עלא ןרָאװעג טלייטראפ ןענעז "ןרעמונ ,

 טאהעג טשינ ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ לָאצ רעסיוועג א ךיוא ןוא סעיצוטיטסניא

 ,רעּפיש קחצי ר"ד :;ליּפשייב םוצ יו ,"ןטראק-טכערסנבעל , ערעדנא ןייק

 ןבילבעג ךָאד רעבָא ןענעז סע .ערעדנא ןוא ןייטשנרא קרַאמ ,קישזונ דוד

 ךיז ןבָאה סענעצס עכעלרעדיוש ."ןטראק-טכערפנבעל, ןָא ןשטנעמ ךס א

 ,לשמל ,טָאה טָא ."ןרעמונ יד ןבענסיורא ןתעב טארנדיי ןיא טליּפשענּפָא

 ,(רעוט ןשידנוב ןטנאקאב םענעברַאטשראפ םענופ יורפ) םיובנענעט יורפ יד

 ןעמַאנ ןפיוא לָאטיּפש-רעדניק .ווענ םענופ רעטסעװש-טּפיוה יד ןופ ענייא

 ראפ "רעמונ, ַא ןעמוקאב ,אננעש-אקזילש םיוא ןָאסרעב ןוא ןַאמוַאב ןופ

 עצנאג יד טָאה סָאװ ,ַאדעד ,רעטכָאט עקיצנייא ןַא טאהעג רעבָא טָאה יז .ךיז
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 ןעוװועג סע ז יא יוזַא

 -ידיי רעד ןיא טעבראעג עיצאּפּוקא רעשטייד רעד ןופ בייהנָא ןופ טייצ

 -כיר ,טארנדיי רעד ."רעמונ, א ןָא ןבילבעג יז זיא טציא .ףליהניילא רעש

 ןעוועג זיא .סָאװ ,םיובנעטכיל "רעטסעטלענעדויג רעד : טגָאזעג רעקיט

 -וצסיורא טנָאזענּפָא ריא טָאה ,ןטנעמיטנעס ןָא שטנעמ א ראפ טנאקאב
 םעניא ,דרָאמטסבלעז ןעגנאנאב ןיא םיובנענעט יורפ ."רעמונ, א ןבעג
 -קעווא ןטעבענ יז טָאה ,טארנדיי םוצ טזָאלענרעביא טָאה יז סָאװ ,ווירב
 -אב ריא ראפ טאהעג טָאה טארנדיי רעד סָאװ ,"עטראק-סנבעל, יד ןבעגוצ
 ןבעל ףיוא טכער רעמ טָאה סָאװ ,רעטכַאט רעקיצנייא רעגנוי ריא ,םמיטש
 ןגעק גנורעטיבראפ סיורג ןפורעגסיורא טָאה לאפ רעקיזָאד רעד . .. .יז יו
 סלא טצעשעג רעייז ןעוועג ָאטעג ןיא ןיא םיובנענעט יורפ יד .טארנדיי
 תבוטל טעברא רענעבעגענרעביא ריא ראפ ןוא שטנעמ רעכעלטפאשלעזעג
 ןָאסנערעב ןָאעל טאקָאװדא רעוועשראוו ןטסנוואב םעד .דניק ןשידיי םעד
 -צולּפ ןייז ןופ גָאט םוצ זיב ןֹוא ךיז ייב ןטלאהאבסיוא ַאטעג ןיא יז טָאה
 .םיא ראפ טגרָאזעג (גאלשצראה א ןעמוקאב טָאה רע) טיוט ןגניל

 טאהעג טָאה סע רעוו .תורקפח ןופ טייצ א ןרָאװעג רעבָא זיא טציא
 -ברוד טנַאקעג ךָאנ טָאה ,עיצקעטָארּפ עסיורג רעדָא ,סעציילּפ עקראטש
 טכאמעג טָאה ַאבמער .נ סָאװ ,ענעצס א ןופ תודע ןַא ןעוועג ןיב ךיא ,ןייג
 -טסנידראפ רעסיוועג א ראפ ?עטראק-טכערסנבעל,, א בילוצ ,ןעמיובנעטכיל
 ןבעגוצסיורא טגָאזענּפָא שירָאגעטַאק ךיז טָאה םיובנעטכיל .ןָאזרעּפ רעלופ
 קידנעטש ןיא סָאװ ,אבמער טָאה םעד ףיוא ."רעמונ, ןטגנַאלרַאפ םעד
 רעבָא , : ןעירשעגסיוא סעכ ראפ ךיז רעסיוא ,טשרעהאב ןוא קיאור ןעוועג
 טלָאװ ,סעטָאלז טנזיוט רֶאּפ א ןלָאצאב וצ טאהעג טלָאװ ןָאזרעּפ יד ןעוו
 -נָא ןעוועג ןענעז ?ענעצס , רעקיזָאד רעד ייב .ןעוועג ָאי "רעמונ א, ןיֹוׁש
 -ילעיו .ג ר"ד :סרעטערטראפלעטש עדייב סמיובנעטכיל ךיוא דנזעוו
 .ןַאמצלָאטש .א רעינישזניא ןוא יקסווָאק

 -ניק ענייז טָאה רע ןעוו זא ,טלייצרעד רימ טָאה טַאלבטָאר קעטול
 ךָאנ טארנדיי םוצ ןעמוקעג רע זיא ,92 ףָאהנעמאז ףיוא טנדרָאעגנייא רעד

 .ןעגניד וצ םיא טימ ןביוהעגנָא ךיז טָאה ןעמ .רעדניק יד ראפ "ןרעמונ,
 -טָאר טָאה ,ןשינעגניד יד ֹוצ ףוס ןייק ןעמענ טשינ טעװ סע זא ,קידנעעז
 עלא ראפ ןרעמונ העש רעד ןוא רעד זיב טרעדָאפעג ויטַאמיטלוא טאלב
 "ןרעמונ , יד ןעוו לאפ ןיא .רעיצרעד ערעייז טימ טַאנרעטניא ןופ רעדניק
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 װ ָא ק ר ו ט  ס ַא נָא י

 עקיבלעז יד ןדנעוונָא ןעמ טעװ ,ןייז טשינ טייצ רעטמיטשאב רעד וצ ןלעוו

 -ראטימ ערעייז ןוא ןטנענא עשטייד יבנל ןָא טדנעוו ןעמ סָאװ ,ןדָאטעמ

 סָאװ טימ ,טסוװעג טָאה ןעמ לייוו ,טקריוועג טָאה "ךארּפש , יד ,רעטעב

 עטרעדָאפעג יד ןענעז טייצ רעטמיטשאב רעד ראפ ךָאנ ...טקעמש יז

 ,ןרָאװעג טלעטשענוצ ?ןרעמונ,

 -נאקאב טוגנ רעד "ָארויב , ןייז טאהעג רעטייוו טָאה טארנדיי םייב

 -אטראּפעד-רוטלוק ןוא -טסנוק , ןייז טָאה סָאװ ,גיסָאנ דערפלא ר"ד רעט

 ראפ עיצאמרָאפניא ...ראפ טנעמַאטרַאּפעד א ןיא טלדנאווראפ "טנעמ

 ןיא ןעמוקענ ןוא טייז רעשירא רעד ףיוא גיסָאנ טָאה טניווועג .ןשטייד יד

 ןיראטערקעס ןייז טאהענ טרָאד טָאה רע ."ןריטמַא זיולב ןיירא ָאטעג

 ךיז בָאה ךיא יװ ,לטלעוו טרעדנוזענּפָא ןַא ךיז טריפעג ןוא (ןײטשּפע .פ)

 יד ןיא ?ןרָאטאמראפניא , ענייז טאהעג גיסָאנ טָאה ,טסנוורעד רעטעּפש

 ןייז .ןלאירעטאמ םיא ראפ עלופטרעוו ןנָארטענוצ םיא ןבָאה סָאװ ,ןּפָאש

 -ָאק ראפ ַָארויב , ןופ טעברא רעד וצ ךעלנע ןעוועג זיא טעברא עקיטציא

 -נאגעג ןענעז ןלאירעטַאמ יד ."סאנ רעשידיי רעד ףיוא גנושראפ-רוטקנוינ

 ,טנַאקענ טשינ ָאטעג ןיא טָאה רע ןעוו .ָאּבאטשעג רעד וצ םיא ךרוד ןענ

 -ענ ןבענענרעביא ןלאירעטַאמ יד ןענעז ,ןעמוקניירא טלָאװעג טשינ רעדָא

 ,("לט13, .ג םייב) ?ףליה-רעכיג , רעד "ןרָאטַאמרָאפניא , ענייז ךרוד ןרָאװ

 .ףראד ןעמ ּוװ ,טקישעג רעטייוו ןלאירעטַאמ יד ןיוש טָאה סָאװ

 טארנדיי םייב ?טנעמאטראּפעד-סטפאשטריוו, םענופ רעטייל רעד

 -עלנעוועגרעסיוא סלא טארנדיי ןכרוד ןרָאװעג טמיטשאב זיא טסריפ .י

 -ראפ ןייז ןוא ?ָאדנאמאק-ננולדיזסיוא , רעד ןופ באטש םוצ טאנעלעד רעכ

 טייהנדירפוצ רעטסערג רעד ֹוצ טריפענסיוא רע טָאה טעברא עשירעטער

 .ןשטייד יד ןופ

 -שישטנארפ ףיוא ןענופעג טציא ךיז טָאה טמא-עיצאזיווָארּפא רעד

 | | ,22-90 סאנ רענאק

 ,עטסישט ןופ געוו ןננאל א טכאמעגכרוד טָאה לָאטיּפש עשידיי סָאד

 דיז טניפעג סע ווו ,יקוואטס ןוא אנשעל ףיוא לָאּפָאנָאמ-טריּפס ןרעביא

 6 עשנעג ףיוא טלקמ םוקמ א ןענופעג טָאה סע זיב ,"גאלשמוא , רעד טנייה

 ,עשראוו ןיא לָאטיּפש ןשידיי ןלופמור םענופ טרָאדץיז עטצעל סָאד בנא ---

 ,ףָאהנעמאז ףיֹוא ןענופעג ךיז טָאה ייצילַאּפ עטריצודער-קראטש יד
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 ןעװעג סע זיא יווַא

 .קָאלב-סגנוניוו רעייז טאהעג ייז ןבָאה רעביאננעקטנא .טארנדיי ןבעג

 ךיוא יו ,עלעטשד-ואב יד ,גנולייטּפָא עשימעדיּפע ,ןזעװ-לָאטיּפש סָאד
 ףיוא טניווועג ןוא ןענופעג ךיז ןבָאה ,טארנדיי ןופ עטמאאב לָאצ עסיורג א
 ,עקסווָאנַארומ ,עלימ ףיוא -- עטמאאב עקירעביא יד ;סאנ עשזָאק רעד

 ףיוא ןענופעג ךיז טָאה ("ל7ט13, .וועג) ייצילָאּפ-"ףליה-עכינ , יד
 ,טניווועג ייז ןבָאה טרָאד ןוא ָארויב רעייז ןעוועג זיא טרָאד .6 עקסנילאוו
 רעד ןופ טּפעלשעג ,"םירמ , לשטעק רעייז ןרָאפסיורא טגעלפ טרָאד ןופ
 עלא ןופ סיורא טקידעשאבמוא טציא זיב זיא סָאװ ,עשטַאילק רעמירָא
 ןיא לזניא-ָאטעג ןייא ןופ טלגומשעג ןוא ?סעיצקעלעס , ןוא "סעיצקא,

 .וו"אא תורוחס ,ןטקודָארּפ ןטייווצ

 ןופ עלארטנעצ יד ,רעירפ יו ,ןענופעג ךיז טָאה עקזינ רעד ףיוא
 עשידיי יד ןופ ןעננוניווװ ןוא ןעניזאנאמ ,ןעָארויב יד ,"גנוסאפרעטרעוו
  ָאדנאמאק-סגנומיור יד טנעלפ טרָאד ןֹופ .רעטעברא ןוא עטלעטשעגנָא
 ,יקווַאטס ףיוא ,טרָאד ןופ טייוו טשינ .טעברא רעד ףיוא ןרישראמסיורא
 ּפָאש רעד ןעוועג זיא ,לוש-רעקרעווטנאה רעקילָאמַא ןֹופ עדייבעג רעד ןיא

 -עווילשנעשטש רעד ףיוא .ץייווכוב .שזניא ןופ טריפעגנָא ,"ַאיװַאסנַארט ,
 ,(רעסעבנעגרָאמ :רעריפנָא) ָאקַאסקָא, ּפָאש רעד ןענופעג ךיז טָאה סאג
 .יקסיירעס ןוא יקסולס ןופ טריפעגנָא ,"איווא , עמריפ יד -- ?סיבא רעטייוו
 ,סאג עלימ ףיוא .ןענאלּפָארעא וצ ןלייט טקיטראפעגסיוא ןעמ טָאה טרָאד
 -קרעוו-ואב עשטיוד-טסָא) "'וו.ב.ָא , ןֹופ רעטעברא יד טניווועג ןבָאה סע ּווװו
 -ךאענסיוא) "סוסרוא , ןֹופ רעטעברא יד טניווועג ךיוא ןבָאה ,("עטעטש
 -ירא רעד ףיוא ןענופעג ךיז טָאה "סוסרוא, .(ןענאלּפָארעא וצ ןלייט טעב
 -סיורא ךעלגעטינָאט ןבָאה רעטעברא יד ןוא עשראוו רעטניה םייז רעש
 רעד ףיוא .טייז רעשירא רעד ףיוא ?עקוווצאלּפ , סלא טרָאד ןופ טרישראמ
 -עמ-"סונ , ןופ רעטעברא טייהרעמ יד טניווװעג ןבָאה סאג עקסווָאנארומ
 יד ןעוועג ןענעז ווָאנַארומ זיב 28 רעמונ ןופ סעקוועלאנ ףיוא .ןּפָאש-לאט
 רעד טבעלענ ןוא טעבראעג ןבָאה טרָאד .רעוארב ןאמרעה ןופ ןּפָאש
 .א"א יקסנארעשטש ףסוי ,ןָאק םחנמ ,יקסרעשט סחנּכ רָאטקעריד-טניַאשזד

 -ַאטנעיווש ןסאנ יד ףיוא ,ּפָאש סואניעש -- סאג עשזוק רעד ףיוא
 רעכאמ-ןטשרעב יד ןעוועג ןענעז עקסנאקשישטנַארפדעוװָאלאוו ,עקסרעי
 -פאטעמ ליפ ייז ןשיווצ ,ןטאטשראוו 140 ןופ ןענאטשאב ןענעז סָאװ ,ןּפָאש
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 ,רעוט עכעלטפאשלעזעג לָאצ עסיורג א טעבראעג ןבָאה טרָאד .ןטאטשראוו

 .וודא ,ןייטשניבור ,ָאקנעדָאלָאכ ,ןאמרעטיג .י רָאטקעריד-טניאשזד רעד יו

 -נעלש וואלסידאלוו רעטכיד רעד ,ןרָאקדלָאג .וודא ,םראוו וואלסישטעימ

 עסיורג א ךיוא יװ ,ןאמלעדונ .מ רעביירש םענופ דניק ןטימ יורפ יד ,לעג

 -ָאטעג ןתעב טָאה ּפָאש-רעכאמ-ןטשרעב רעד ."בָאשז , ןופ רעפמעק לָאצ

 .לָאר עקיגָאװ א טליּפשעג דנאטשפיוא

 -נָא ,ןּפָאש-לאטעמ יד ןעוועג טרָאד ןענעז ןטאטשראוו עטסערג יד

 רעבאהניא .וועג) טאטשרעבלאה ןוא גרעבנעזָאר וואלסישטעימ ןופ טריפעג

 .(סאג עקסוועלורק ףיוא ןעגנוטעבראסיוא-ןטעב ןופ

 הסיפת רעשירעטילימ .ג רעד רעביאנגעק ,סאנ עשנענ רעד ףיוא

 ּוװ ,"גנוסאפרעטרעוו, ןֹופ ּפָאש רעד ןענופעג ךיז טָאה (טארנדיי טציא)

 -ָאד ןטימ .גנוטעבראסיוא-יירעלאטס ןוא -לבעמ טעבראעגסיוא טָאה ןעמ

 ןעמ יו) סרעטַאפ רעריפמרוטשרעבָא-,ס.ס רעד טריפעגנָא טָאה ּפָאש ןקיז

 טשינ ןגיוצאב ןדיי וצ ךיז טָאה רע ,(רעגָאװש סרעלמיה --- טגָאזעג טָאה

 "טרעװ, םעד רעסיוא .ןדיי טימ טלדנאהעג רעסעב ךָאנ רעבָא ,טכעלש

 -אנ ףיוא ןצארטאמ ןופ ּפָאש א ךָאנ טריפעג רע טָאה ּפָאש-"גנוסאפרע

 ןענופעג ךיז טָאה ,ָאנעקצעבול ךָאנ ,עשנעג רעד ףיוא רעטייוו .סעקוועל

 עשידיי יד .("עטעטשקרעוו-ואב-עשטיוד-טסָא ,) ".וו.ב.ָא , ןֹופ ּפָאש רעד

 -ירב יד ,רעוט עכעלטפאשלעזעג עטנאקאב יד ןופ ןענאטשאב זיא עיצקעריד

 -עג טָאה רעכלעוו ,שזדָאל ןופ שטיוװָאקשרעה ןוא עשראוו ןופ ואדנאל רעד

 טָאה ןשטיווָאקשרעה ייב זיוה םעד ןיא .18 עקצילעמראק ףיוא זיוה א טאה

 ןעועג ךיוא זיא טרָאד .החּפשמ ןייז טימ ַאבמעז םחנמ ברה טניווװעג ךיוא

 קחצי רעביירש םענופ טריפעגנָא ,"ףליהניילא , רעד ןֹופ "ךיק ערשכ, יד

 : .שטיוואר

 -שטנעמ ןוא טלקמ םוקמ א ןענופעג ןבָאה "',וו.ב.ָא , ּפָאש םעד ןיא

 דלעפנעמולב ברה עשראוו ןיא יחרזמ ןופ רעריּפנָא רעד גנולדנאהאב עּכעל

 רעוט עכעלטפאשלעזעג עייר עצנאג א ןוא דלעפנעמולב לארשי ןוז ןייז טימ

 שרעה ןוא רעטסלע ַאלָאּפ ,רעסַאװ רעטסינאמ ,רעוװַאדָאלװַאז שרעה טימ

 -םיוא-ָאטעג רעוועשראוו ןתעב עּפורג-ספמאק א ןופ רעריפנָא ,יקסנילרעב

 עשילוּפ-שידיי עלופטנעלאט יד טעבדאעג ךיוא טָאה טרָאד .שארב ,דנאטש
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 ןעװעג סע ויא יווַא

 ר"ד ןוא ןוַארב ענילואּפ ,ָאטעג רעוועשראוו ןֹופ ןירענניזאב יד ,ןירעביירש

 .יקסנָאלבַאי

 .ןסונ ןופ ןּפָאש-ןלאטעמ יד ןעוועג ןענעז ,רעטייוו ?לסיבא ,רעביאנגעק

 ןייז טימ יקסניווָאדװ רעוט .שלעזעג רעד :טעבראעג ןבָאה ןּפָאש יד ןיא

 םוקניּפ רעדורב סיורפ ןיימ ,רעטלא טנומניז ,ןַאמקַאב רָאטקָאד ,החּפשמ

 -יג ,טנילפ ;ןֹוז רעייז ןוא ןיטצרא-ןָאצ רעד יורפ ןייז טימ דלעפנעמולב

 יא ּפָאש ןקיזָאד םענופ .א"א רענוארב-םייחטרעוו ןירעגניז יד ,ןייטשלעב

 טנעלפ ,סאג עװָאּפָאקַא רעד ףיוא םלוע תיב םוצ טנעָאנ רעייז ןעוועג ןיוש

 ןיא .טייז רעשירא רעד טיפס טקאטנָאק א ןטלאהנא טרָאד ןופ עקאט ןעמ

 -אפרע-טרעוו, רעד ןופ ?עקוווצַאלּפ , א ןעווענ ךיוא זיא אפונ ?קַאיוװַאּפ

 .ןדיי טעבראעג ןבָאה סע ּוװ ,"גנוס

 "עג "עיצאדיווקיל, רעד וצ זיב ךיז טָאה --- ?יקּפילָאװאנ  ףיוא

 ר"ד ,ךעשזָא יצירואמ טעבראעגנטימ ןבָאה סע ּוװ ,ּפָאש סנאמפָאה ןענופ

 טייז רערעדנא רעד ןופ .ַא"א טריװזוַאה .וודא ,שזדָאל ןופ רענייא לאומש

 טָאװו ,רעיומ א טימ טמסיוצענמורא ןעוועגנ סאגנ יקּפילַאװַאנ עצנאנ יד זיא

 ,עיּפילָאװַאנ זיב יקצילעמראק רעד רעביא טייז ןייא ןופ ןגיוצעג ךיז טָאה

 ןבָאה טרָאד .עיּפילָאװַאנ זיב עשטָאמטס רעביא -- טייז רערעדנא רעד ןופ

 ןיא רעטצעל דעד ןזיב ,"גניליש , ןוא "ץלוש , ןופ ןּפָאש יד ןענופעג ךיז

 -ענ טייצ עסיוועג א ןבָאה ּפָאש ןיא "ןגניליש , ייב ,ןרָאװעג טרידיווקיל

 ושדלעפ ןבואר ר"ד ,רענדושט .מ ,ןָאסלענעצאק קחצי טניווועג ןוא טעברא

 ןבָאה עיּפילָאװַאנ ןוא עשטאמס קעקָאלב ַא ןיא .ַא"א סוּפָארּפ .י .י ,(םש ןב)

 ןענופעג ךיז טָאה סָאװ ,"ךירער טרוק, ּפָאש םענופ רעטעברא יד טניווועג

 ףיוא ןיוש ,עיּפילָאװַאנ ףיוא --- ענזַאלעשז ףיוא "עלעטשלעפעב , רעד ךָאנ

 ."ןטונ; א ראפ ןעגנאגעגנָא ןיא ּפָאש רעקיזָאד רעד .טייז רעשירא רעד

 רעד ןֹופ רעייטשרָאפ ךיוא יו ,ןשטנעמ-ךמע לסיבא טעבראעג ןבָאה טרָאד

 ןבענ ּוװ ,ןטאטשראוו-רעדיינש ןעוועג ןענעז טרָאד .עיזאושזרוב רעשידיי

 עשיק.צ.ּפ עקניל יד ןוא רעטיב קראמ ןוא םולבייט עלע ןטסינומָאק יד

 רעמיטננייאטימ) קענילמ ןענאטשעג ןענעז .טנעל ןוא דניקנייפ ךלמ רעוט

 ןָאמיש .שזניא ,(םאג אקסוועלורק ףיוא "קענילמ רעדירב , עמריפ רעד ןופ

 ,ערעדנא ןוא (עקנילבערט ןֹופ ןפָאלטנא זיא סָאװ) ןַאמרעדיב ,גרעבדלאג

 ...ןזיוה טסערּפענ עַלא ייז ןבָאה גנומיטש רעשינָאמראה א ןיא ןוא
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 "יא ןיא טעברא יד .ןייז וצ טרָאד ןעמוקעגסיוא לָאמנייא זיא רימ

 ןוא ןפנָארב לשעלפ א שיט ןפיוא ןזיוואב ךיז טָאה'ס ,ןרָאװעג ןסירעגרעב

 .טיוט סרעלטיח ףיוא ה"ד ,ןטייצ ערעסעב ףיוא ןעקנורטעגסיוא טָאה ןעמ
 ּפָאש ןופ רעטעבראטימ א רעטעּפאסראפ א ןפיול וצ ןיירא טמוק גנילצולּפ

 זיא (לארשי אנוש רענעסיבראפ א )ּפָאש ןופ רעטייל רעד זא ,טעדלעמ ןוא

 סייבוצ ןטימ ןפנָארב לשעלפ סָאד .עיצַאנרעטסנָאק א ןרָאװעג זיא'ס .ָאד

 .רעגרע ןעוועג זיא רימ טימ רעבָא ,ןטלאהאכ וצ ּוװ טאהעג ךָאנ ןעמ טָאה

 ןופ ןעמענסיורא ,טעזָאלק ןיא ןטלאהאבוצסיוא ךימ ןסָאלשאב ןעמ טָאה

 ןַא ןיוש ןעמוק לָאז רעטייל רעד זא ,"טָאג ןטעב , ןוא ?סילש םעד טרָאד

 ןיא ףליה ןייק ןכוז ןפראד טשינ ,הלילח ,לָאז ןוא "רעטרעטיילעגסיוא ,

 .ןעוועגנ םחרמ לָאמ סָאד ךיז ןבָאה ןעלמיה יד . . ,טעזָאלק

 -עננָא םוצ ,ןסנעבעט ךָאנ ,טרעהעג טָאה סָאװ ,ּפָאש ןיא ןצלוש ייב

 יּפִא יד טרָא ןטסנעעזעננָא םעד ןעמונראפ ןבָאה ,ָאטעג ןיא ּפָאש ןטסנעעז

 -עלטפאשלעזעג רעטנאקאב ,טעמאס) ןטאטשראוו רעדיינש ןופ ןעגנולייט

 ןוא גנוטעבראסיוא-שעוו ,(לעדנעה) ןעגנוטעבראסיוא-רעדעל ,(רעוט רעכ

 ןטאטשראוו-רעטסוש (רעוט .שלעזעג רעטנאקאב ,יקצינלָאק) עירעטנַאלַאג

 .ַא" א (גרעבסָאלש)

 ייב טאטשראוו-רעדעל ןטסערג םענופ רעריפנָא רעד ,לעדנעה םהרבא

 -רעד ךיז טָאה ןוא ריבג רעסיורנ א ,דיי רעשידיסח א ןעוועג זיא ,ןצלוש

 גנואיצאב רעכעלשטנעמ ןייז טימ ָאטענ ןיא ןעמָאנ ןטונ א רעייז ןברָאװ

 גרָאז ןוא טייקטיירַאבספליה רעקידנעטש ןייז טימ ,עטלעטשעגנָא ענייז וצ

 -אבסיוא רעדָא טלעטשעגנָא םיא ייב ןעוועג ןענעז סָאװ ,עלא יד ראפ

 "םעיצקעלעס , יד תעב טלעטשעננייא דימת ךיז ?עדנעה טָאה בנא ,ןטלאה

 .טנאה רעד ףיוא ןעננאנעג רעייז םיא זיא ץלוש ןוא ןשטנעמ ענייז ראּפ

 ןופ ןצימע ןעמענ טעװ ןעמ ביוא זא ,ןדלעמ וצ טומ טאהענ טָאה לעדנעה

 טָאה לעדנעה ."גנולדיזסיוא, רעד ףיוא ןייג ךיוא רע טעװ ,ןשטנעמ ענייז

 י-טלעג ןוא ןעננומענרעטנוא עלא טציטשרעטנוא טנאה רעטיירב א טימ

 ךיוא רעטעּפש ןוא גנונעוואב רעשידרערעטנוא רעשידיי רעד ןופ סעיצקא

 א ןטלאהענסיוא ןוא ןטלאהאבפיוא ךיז ייב טָאה לעדנעה ."בָאשז , ןופ

 בר רעציװַָאנקָאס ,בר רעװָאלַאמירק םעד יוװ ,םינבר ןוא סיבר ייר-עצנאנ

 -ָאלנעשזָאק םעד ,ןרעטשנעגרָאמ ברה יבר רעווָאלָאקַאס םעד ,עלעקנעי 'ר
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 ןעװעג סע זיא יוזַא

 ייב .ערעדנא ליפ ןוא ָאריּפש ןיבר רענשטעסַאיּפ םעד ,רעמָארּפ בר רעוו

 -ראוו רעטנאקאב רעד םייה עכעלרעדירב א ןענופעגנ ךיוא טָאה ןלעדנעה

 .ןאמדירפ עשיז ןקסע רעוועש

 ךיז ןבָאה ,ןצלוש ייב ,טרָאד

 ןעיירעקעב עסיורג יד ןענופעג ךיוא

 סע .ןשטיוואמאיאב ןוא ןצרוק ןופ

 ,ןצלוש ייב ןּפָאש ןעוועג ךָאנ ןענעז

 -לעּפָאט ,ןגרעבסָאלש ךרוד טריפעגנָא

 רעלוּפָאּפ טשינ רעייז עדייב --- ןָאפ

 -יצאב רעטכעלש רעייז בילוצ ןעוועג

 : ,רעטעברא יד וצ גנוא

 ןופ עיצאזיווָארּפא רעד טימ

 זאמדירפ עשיז 'יר רעשידיי סצלוש טריפעגנָא טָאה ןצלוש

 -ָאלג רעסיוועג א ,קיצנאד ןֹופ טניירפ

 ןייק טשינ טליּפשענ טָאה סָאװ ,יקסניוו

 סיקסניװָאלג .ןדער וצ ןעמוקסיוא ךָאנ רימ טעוװ םיא ןגעוו .לָאר ענייש

 השמ רעוט רעכעלטפאשלעזעג רעטנאקאב רעד ןעוועג זיא רעטערטראפ

 ןפלָאהעג ךס א ,טצעשעג ןוא טבילאב רעייז ןעוועג זיא רעכלעוו ,סעווירַּב

 יוזא ,טייהרעליטש סע רע טָאה טכאמעג .תוחּפשמ ליפ ןטלאהעגסיוא ןוא
 ןעמעוו ןופ ,טסּוװעג טשינ ןשטנעמ עטציטשענ יד ןבָאה טייצ עננאל א זא

 .ףליה יד ןעמוקאב ייז

 ןעוועג זיא עיצאזיווָארּפא רעד ןופ ןיזאנאמ-טּפיוה םענופ רעטייל רעד

 טבעלעג רע טָאה נירק ןראפ ןרָאי עטצעל יד ;אקסוד ַאװַאר ןופ בילטָאג

 רע טָאה טרָאד .רחופ-רעטופ רעסיורג א ןעוועג זיא רע ּוװ ,ניצנאד ןיא

 םיא טָאה סָאװ ,ץלוש סָאבעלאביּפָאש ןקיטציא ןטימ ןטפעשעג טריפענ

 טעדניירפאב ךיז טָאה בילטָאנ .ןטסָאּפ א ףיוא ךיז ייב טנדרָאעגנייא עקאט

 -לעז רעד ףיוא טניווװעג ןוא טעבראענ טָאה סָאװ ,ושדלעפ .ר ר"ד טימ

 ןאלּפ א טעבראענסיוא ןעמאזוצ ןוא ,ּפָאש ןיא ןגניליש ייב סאג רעקיב

 טקאטנָאק א ןדנובעגנָא ןבָאה ייז .טייז רעשירא רעד ףיוא ןפיולטנא ֹוצ

 ַאטעג ןיא "ןעלדנאה , ןעמוק טגעלפ רעכלעוו ,קעלָאב ץענייש םעד טימס

 ןפורעג ןעמ טָאה יוזא) "עטעמ , א טיירגענוצ ייז ראפ טָאה רע ןוא ןיירא
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 ןיא (ןטלאהאבסיוא ךיז ןבָאה ןדיי ּוװ ,רעטרע יד טייז רעשירא רעד ףיוא
 ךיז ןרעטאמּפָא ןכָאנ .ןעגנולעג ייז זיא ןַאלּפ רעד .עשראוו רעטניה ,יקרַאמ
 -ענ טרישזאטנַאש זיא בילטָאנ נו ,טייז רעשירא רעד ףיוא םישדח עגנאל
 ןרָאװעג טנלזנב ןוא טביוראב ךיוא רָאנ ,ןקאילַאּפ ךרוד רָאנ טשינ ןראוו
 טימ ןעמאזוצ ,רע זיא ,ןפרוווסיוא-? ןטסישזַאטנַאש , עשידיי עּפורג א ךרוד
 .ןפוא ןכעלרעדיוש א ףיוא ןעמוקענמוא ןוז םעניילק ןוא יורפ ןייז

 -יױטקָאד עשידיי ענעעזעגנָא ייר א טעבראעג ךיוא ןבָאה ןצלוש ייב
 ץסלעיב ןֹופ גרעבנעזיא טצרַאנָאצ רעד ,ןיאַכ ,לעסוב ,יקנעלעיב יו ,םיר
 ; .א"א (עיזעלש)

 -ַאטָאפ רעד ןענופעג ךיוא ךיז טָאה ןּפָאש ּסצלוש ןופ טיבעג ןפיוא
 -- םיוב לאיחי ךרוד ןרָאװעג טריפעגנָא זיא סָאװ ,טלאטשנא רעשיפארג
 רענָאיּפ ןוא "טרעברָאפ ָאטָאפ, ףארנַאטַאפ-עסערּפ רעוועשראוו רעטנאקאב
 ןופ רבחמ) עיצקודָארּפםליפ רעשידיי רעד ןופ
 "רעדלעוו עשיליוּפ , ,"קינוו"ל, ,"ףכ תעיקת,

 ןופ רענָאיּפ םעד ,ןייטשלעקניפ טימ ןעמאזוצ (ַא"א |
 ןופ רעמיטנגייא ,עיצקודָארּפ-םליפ רעשיליוּפ רעד
 ןיא ןצלוש ייב טנפעעג ןבָאה עדייב ייז ."םקניפס,
 טכאמעג ןוא טלאטשנא ןשיפאָרנָאטַאפ א ּפָאש
 -ענ זיא'ס םורָאװ ,ןטפעשעג עקידנצנעלג טימרעד
 רעשירא רעד ףיוא ןפיולטנא וצ זָאכיסּכ א ןרָאװ
 .ןבָאה טפראדעג ךָאד ןעמ טָאה וצרעד ןוא טייז
 ןבָאה .(רעסעּפ) "ןטראקנעק , יד ֹוצ סעיפארגַאטַאפ
 טייקכעלגעמ יד טאהעג ןבָאה סָאװ ,יד ייס ,עלא
 םיוב לטיסי . ןבָאה סָאװ ,יד ייס ,טייז רעשירא רעד ףיוא ןייג וצ
 םדוק ,ןעמולח םעד ןגעוװו לייוורעד טנַאקעג רָאנ
 טייהרעמ עטסערג יד .רעסעּפ יד ֹוצ סעיפארגָאטָאפ ךיז ראפ טלעטשאב לכ
 ןיא ,אטעג .ןיא ןבעל סָאד ןריולראפ סעיפארגָאטָאפ יד טימ ןעמאזוצ טָאה
 ןבָאה ףוס ןקיבלעז םעד .טייז רעשירא רעד ףיוא רעדָא ,סרענאל-טיוט יד
 -ןךייל יוזא ךיז גירק ןראפ ןבָאה סָאװ ,םיפתֹוש עדייב יד טאהעג ךיוא
 ןוא עשיליוּפ יד ןעיוב טלָאװעג טָאה רענייא םורָאװ ,טפמעקאב ךעלטפאש
 ןדייב ייז טָאה ָאטעג סָאד .עיפארגָאטַאמעניק עשידיי יד --- רעטייווצ רעד
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 -עג א ןענופעג ייז ןבָאה םוקמוא ןופ דנאר םייב טשרע ןוא טקינייאראפ

 . ..ךארּפש עמאזניימ

 םעניא ,ּפָאש "רעשיטסיטרַא ,, ןַא ןענופעג ךיוא ךיז טָאה ןצלוש ייב

 ןענעז ּפָאש םענופ םיטַאבעלַאב יד ,?לעזַאזאדיינ, רעטאעטדָאטעג .ווענ

 יָאד םעניא .רעלדנַאס םייח ןוא ןַאמיירפ ןרָאטקעריד עקידרעירפ יד ןעוועג

 סרעלדנאס ךיוא טעבראעג ,רעטעברא ערעדנא רעסיוא ,ןבָאה ּפָאש ןקיז

 ,לעטסָאפ החמש ,בילטָאג ענעלעה ,נרעכמאס קיזייא ןוא החּפשמ עצנאנ

 .ןַאטַאנ ַאדיא ןוא ימענ ,רענטוק המלש

 רעסיוא ,ןשטנעמ טנזיוט ןביז טעבראעגנ ןבָאה ּפָאש ןיא ןצלוש ייב

 "עג יוזא סלא ,"ןטראק-סנבעל, ןָא טניווװעג טרָאד םתס ןבָאה סָאװ ,יד

 ?סעװאלבָא, ןרָאװעג טכאמעג טפָא יז ףיוא עקאט ןענעז ."עדליוו , ענעפור

 "קא , עלא ןענעז בנא .סערושטש ךָאנ יו ייז ךָאנ טגָאיעג ךיז טָאה ןעמ ןוא

 ןטכינראפ וצ סעיצקא, יד ןֹופ בייהנָא ןטימ ןלאפעגסיוא ָאטעג ןיא "סעיצ

 ,ןסאג רעוועשראוו יד ןיא ןעוו ןוא .טייז רעשידא רעד ףיוא "סערושטש

 עסיורג ןזיואב ךיז ןבָאה ,טייז רעשירא רעד ףיוא --- ךיז טייטשראפ

 עיצקא) "ווורושטש ַאינעיּפמעט איצקא , לּפעק ןטימ ןטַאקַאלּפ עכיירנברַאֿפ

 טעװ ָאטעג ןיא זא ,טסוװעג ןיוש ןעמ טָאה ,(סערושטש ןטָארסיױא ןופ

 | .... ןדיי ןטָארוצסױא עיצקא ןַא ןבייהנָא ךיז גָאט ןקיבלעז םעד

 ייס ,ראפעג ןיא ןעוועג דימת ןענעז ,("ןרעמונ, ןָא) ?עדליוו, יד

 ןיא ךיז ייב טשינ רעכיז טליפעג טשינ ךיז ןבָאה ייז .טכאנייב ייס ,גָאטייב

 -כרוד טכאנייב ןעמ טָאה טייצ וצ טייצ ןופ .סאג רעד ףיוא טשינ ,םייהרעד

 -עג יד ןוא סעיזיווער ?טעטש םסצלוש ןופ ןלייט ענעדישראפ ןיא טריפעג

 "ונ) ?ןטראק-טכערפנבעל , ןייק טאהעג טשינ ןבָאה סאו ,"עדליוו, ענענופ

 תויה .טסערא ןקיטרָאד םעניא טריפענּכָא ןוא ןעמונענוצ ןעמ טָאה ,(ןרעמ

 -נומענרעטנוא-ירטסודניא-סגירק יד וצ טנכערראפ ןעוועג זיא ּפָאש סצלוש

 ,(טכאמרעוו רעד ןופ) ךאוו עשירעטילימ א טלייטענוצ טרָאד ןעמ טָאה ,ןעג

 ,ןּפָאש ערעדנא יד ןיא יו טקנוּפ זיא סָאװ ,ךאוו רעשידיי רעד רעסיוא

 .ןטנאיצילָאּפ .ווענ ןופ ןענאטשאב

 -עגרָאפ ןענעז סָאװ ,"עדליו, ףיוא געיעג ןוא ?סעיצקא , יד ןיא

 ,הואּפ רעפָאש סצלוש טנכייצענסיוא לעיצעּפס ךיז טָאה ,ןצלוש ייב ןעמוק

 .ןדיי ךס א ןסָאשרעד טנאה רענעגייא ןייז טימ טָאה סָאװ ,טנוהטולב א
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 וע ָא ק ר ו מט 4 ס ַא נ ָא וי

 ןצלוש ייב ןבעל סָאד ךיז זיא (??לסעק ,) עיצקא-"קע-ריפ ,, רעד ךָאנ

 ,ןסעגראפ טָאה "?טעטש , סָאד ןוא ??אמרָאנ, ןעגנאנעג רעטייוו ּפָאש ןיא

 -ייו טָאה ןעמ .ןדנוװ ענעמוקאב גנאל טשינ יד ,ןסענראפ טלָאװעג רעדָא

 -נעטש א טנדרָאעגנייא ןוא ןעננולייווראפ ,סעזערּפמיא טרישזנארא רעט

 .ןעקנירטוצסיוא ןוא ןסעוצּפָא טוג ןעמוקאב טָאה ןעמ ּווװ ,ָאניסַאק עקיד

 ןוא ָאטַאלפ ידַאקרַא רעלדיפ ןטנאקאב םעד ןרעה טנָאקעג טרָאד טָאה ןעמ

 .(לעװַאק ןופ) ץעינזוק טסינַאיּב םעד

 ןיא ּפָאש רעטסערגנ רעד ןעוועג שיטקאפ זיא סָאװ ,ּפָאש סנעבעט

 טשינ ,רעטעברא לָאצ עטסערנ יד טאהעג ךיוא טָאה ,ָאטענ רעוועשראוו

 זיא סָאװ ,סאנ עטסָארּפ רעד ףיוא ּפָאש ןטייוצ סנעבעט ןופ קידנדער

 -עווש ךס א ,ןבעל רעווש א רעייז טריפענ ןוא טכאמראפ שיטעמרעה ןעוועג

 ןופ טיבעג סָאד .סאג אנשעל ףיוא ןענופעגנ ךיז טָאה סָאװ ,רעד יו רער

 -ראק ןוא אנשעל יד טייז ןייא ןופ ןעמונענמורא טָאה "לטעטש , סנעבעט

 לייט א ןיב ענזאלעשז רעביא אנשעל ןופ ןוא עיּפילָאװָאנ זיב עקצילעמ

 .ּפָאש סצלוש טימ ראבלטיממוא טצענערגענ ןוא עשטאמס-עיּפילָאװַאנ

 אנשעל ףיוא .ָאטענ ןיא ןבעל ןשידיי םענופ רעטנעצ רעד ןעוועגנ זיא טרָאד

 יד ןוא ןעָארויב יד ,ןעגנוניווו ןוא ןּפָאש יד רעסיוא ,ןעוועג ןענעז 2

 ןסיורג ןפיוא ךיוא ןוא טרָאד .טמא-עיצאזיווָארּפא סנעבעט ןופ עלארטנעצ

 -ענ עשידיי עלא ןפערט ןעמ טנעלפ ףיוה

 .רעוט עשידרערעטנוא ןֹוא עכעלטפאשלעז

 ןופ גנוניווו רעטראּפ רעד ןיא ןגעלפ טרָאד

 -עג ןרעוו ןטלאהעגּפָא םיובנשריק םחנמ

 -עגנָא ןגעלפ טרָאד ;ןעגנוטַארַאב עמייה

 ןופ ;ןסולשאב עקיגָאװ עלא ןרעוו ןעמונ

 ןיא סעיצקורטסניא ןייגסיורא ןגעלפ טרָאד

 ירעשירא רעד ףיוא ןוא ןעלזניא-ָאטעג עלא

 .עעקאט ךיז ןעמ טנעלפ טרָאד ןופ .טייז

 -ירא רעד ףיוא ןעמוקאברעבירא רעטכייל

 .?סעקווּוצַאלּפ ,-סנעבעט יד טימ טייז רעש

 יעמ טנעלפ 8489 אנשעל ףיוא :

 -רעטיג .י ,ןרעּפפש ר"ד ןפערט טפָא םיובגעשריק םסחגמ

38 



 ןעװעג סע זיא ינוזַא

 ,ךָאלב .ל .א ,םולבלעגניר לאונמע ר"ד ,ןָאק םחנמ ,יקסרעשט סחנּפ ,ןענאמ

 ,דניקנייפ ךלמ ,שטיװעלעינא יכדרמ ,ןאמרעקוצ קחצי ,ןיקטעבויל היבצ

 טוטיטסניא ןשידיי ןופ טנעצָאד ,רעטסלע עֶלָאּפ ,קאס ףסוי ,קעיארג םולש

 ר"ד ,יקסנילרעב שרעה ,ןרעטשנעגרָאמ .י ,סישיווייפ .י .פָארּפ ,ןייטש ר"ד

 -סיגאמ ,טנעל .ש ,לַאדָאר .י ,עלרעּפ .י ,ןָאסלענעצאק קחצי ,יקסניווָאדוו

 ,שיפּפעלק .שזניא ,ןאמלעדע קראמ ,(עטכער .צ .ּפ) דימש ,רעסאוו רעט

 -ָאניבאר .י ,אבמער םוחנ ,גרעבנעטָאר קירנעה ,םולב אשארבא .שזניא

 -רעוַא .מ ,םיובנענעט יכדרמ ,רעלענ רזעילא ,לאפּפוא ,רענימאק .ב ,שטיוו

 .םייז רֶעשירא רעד ןופ ןשטנעמ-סגנודניבראפ ערעזדנוא ןוא ךאב

 ןגעלפ עכלעוו ,טײל-ָאּפאטשעג עשידיי ןפערט ךיוא ןעמ טגעלפ טרָאד

 ףיוא ןדיי ןופ שיוטסיוא ןטימ תוכייש ןיא יקסניברַאג .שזניא וצ ןעמוק

 .שזניא .רעדנעל עשידנעלסיוא ייר א ןיא ןענופעג ךיז ןבָאה סָאװ ,ןשטייד

 ענייז ךרוד ןוא םינינע יד ראפ רעטקיטכעמלופאב טציא ןיא יקסניבראגנ

 .דנאלסיוא ןייק ןטַאדידנַאק ןופ תומישר עלא ןעננאגעגכרוד ןענעז טנעה

 ךרוד ,ךיז טייטשראפ) ץנעדנָאּפסערָאק עצנאג יד קעווא ךיוא זיא טרָאד ןופ

 -רעּפ עטסרעלוּפָאּכ יד .ץייווש יד ןיא (םיחילש עטלָאצאב טוג ,עלעיצעּפס

 םהרבא ר"ד טאטוּפעד-םייס רעקילָאמא רעד ןעוועג טייצ רענעי ןיא זיא ןאז

 ןעמונראפ ךיז טָאה ןוא ץייווש רעד ןיא ךיז טניפעג קָאװ ,ןייטשרעבליז

 "עג םיא וצ ןבָאה עלא .עטשיוטעגסיוא יד ראפ ןריּפַאּפ ןקישניירא ןטימ

 -- ,"עטעקאּפ-ןעבאנסעביל , ןקישניירא לָאז רע ,ץייווש רעד ןיא ןבירש

 סָאװ ןיא טסּוװעג ןיוש טָאה ןעמ ןוא ןריּפַאּפ יד ןפורעג ןעמ טָאה יוזא

 ךָאד ןעמ טָאה ,טסָאּפ רעד ךרוד ןבירשעג טָאה ןעמ תויה .ךיז טלדנאה סע

 -סעביל / עלאנעל יד ןָא טּפאכעגנָא ךיז ןעמ טָאה ,ןפָא ןדער טנַאקעג טשינ

 רעד ןופ ןקישוצסיורא טכער א טאהעג טָאה ןעמ סָאװ ,"עטעקאּפ-ןעבאג

 ןעוועג ןטייצ ערעטיב ענעי ןיא ןענעז ןעקנאדעג סדיי ןייא טשינ .ץייווש

 -סיוא ןוא ץייווש רעד ןיא ןייטשרעבליז ר"ד "ןראדנעגעל , םוצ טדנעוועג

 .ףליה ןייז טקוקענ

 ןעמוקעגנָא זיא סָאװ ,לטראק א ןזיוועג לָאמא רעּפיש ר"ד רימ טָאה

 .ןכלעוו ןיא ,ןייטשרעבליז ר"ד עגעלָאק ןקילָאמא ןייז ןופ ץייווש רעד ןופ

 "וצסיורא ןעלטימ-טלעג ןייק ָאטשינ ןענעז רעדייל זא ,ןבירשענ טָאה רע
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 -ןעבאנסעביל , ןייק רעמ ןקיש
 .( ןריּפאּפ-עזייר ה"ד) ?עטעקאּפ
 ןופ גנושיוטנא יד קנעדעג ךיא

 יוזא טָאה רעכלעוו ,ןרעּכיש ר"ד |
 םיא טעװו ןעמ ןא ,טפָאהעג
 ךיוא .דנאלסיוא ןייק ןעמענסיורא
 יקסניבָארַאטס .7 רעביל רעד
 -ןרב ןייז זא ,ןפָאה ץלא טגעלפ
 רעד ןיא טבעלעג טָאה סאו ,רעד
 ןקישסיורא םיא טעוװ 4,ץייווש
 ,.,ןריפאּפ

 ,ןענעז 8482 אנשעל ןופ
 ךרוד ווירב-טאווירּפ יד רעסיוא
 -ענ טקישענקעוװא ,טסָאּפ םעד

 .שלעזעג ןֹופ תומישר 9 ןרָאװ רעפיש קחצי ריד
 עכלעוו ,וויטקא-ָאטעג ןֹוא רעוט

 עלעיצעּפס ךרוד ןרָאװעג טקישעג ןענעז תומישר יד .ןעוועטאר ףראד ןעמ
 .םיחילש

ּ 
 -םיוא טשינרָאג רעדייל ךיז טָאה ,עיצקא-סגנוטער רעצנאג רעד ןופ

 ףפארשי תדוגא יד זיא טרּפ םעד ןיא זא ,ןקרעמאב רעבָא זומ ןעמ .טזָאלעג
 ערעייז ראפ טקישעג ףליה ךס א ןבָאה ייז .טריזינאגרַא ראברעדנּווװ ןעוועג
 ,טשינ יצ ,ןפלָאהעג ןבָאה ןריּפאּפ יד יצ .ןריּפאּפ --- ךיוא ןוא ןשטנעמ
 ץפא ןבָאה ייז זא ,רעבָא זיא טקאפ א .קיטכיוו טשינ ןיוש טציא ךָאד זיא
 ,ןשטנעמ ערעייז ןעוועטאר ֹוצ ידכ ,ןוטעג

 ןטלכיימשעצ דימת םעד ןפערט ךיוא ןעמ טנעלפ 8482 אנשעל ףיוא
 טנעלפ סָאװ ,ןיוו ןופ רעשראפ-לצרעה םעד ,טאלבנעסונ (ַאלוט) ילתפנ ר"ד
 ץעגרע ןענופעג טָאה רע סָאװ ,רעכיב רֶאֹּכ א טימ ןגָארטמורא קידנעטש ךיז
 "סעיצקא , יד תעב ךיז טנעלפ רע ּוװ ,םעדיוב א ףיוא רעדָא רעלעק א ןיא
 רימ טימ טעבראעג טאלבנעסונ ילתפנ ר"ד טָאה בייהנָא ןֹופ .ןטלאהאבסיוא
 גנילצולּפ יוזא ןיא רע ןכלעוו ןופ ,ּפָאש-רעלימ ץ'נייהדלרַאר ןיא ןעמאזוצ
 טרָא יינ א ףיוא ןעמווושענפיוא טכירעגמוא ץנאנ ןיא רע יוװ ,ןדנווושראפ

240 



 ןעװעג סע ויא יוזַא

 -וצ : עעדיא ןייא טאהענ טציא טָאה רע .רעכיב ענענופעגדיינ רַאּפ א טימ

 -ענ טָאה רע ןעמעוו .רעכיב עשידיי ?סיב סָאד ןעוועטארּפָא ןוא ןביולקפיונ

 םעד טימ .רעכיב עטזָאלרָאװראפ יד ןעלמאז וצ טריטינא רע טָאה ,ןפָארט

 ךיז טָאה טקידנעעג רעבָא ,ןאמרעטינ קחצי ךיוא ןעמונראפ ךיז טָאה ןינע

 -ידיי ןעװועטארוצּפָא עיצקא יד טקידנעעג ךיז טָאה סע יוװ ,יוזא טקנוּפ סע

 ...רעדניק עש

 -- טנאה עטכער סנעבעט ןעוועג זיא ּפָאש סנעבעט ןופ קערש יד
 .יבעגעג גונעג ךיז טָאה סָאװ ,טנוהטולב ןוא טסידַאס רעכעלרעפעג א ,ןַאי

 -סניא) עטָאּפאק לסָאי טריטסערא טאהעג לָאמא טָאה םיא ,ןדיי יד ןליפ וצ

 רע ןיא ,הסיפת ןיא טייצ עסיוועג א קידנציזּפָא רעבָא ,(ךילרע רָאטקעּפ

 .טעברא עכעלדנעש ןייז ןוטענּפָא רעטייוו ןוא ןרָאװעג טיירפאב

 -נעפָאה :ןטאטשראוו ערעסערגנ טאהעג ןבָאה ּפָאש ןיא ןסנעבעט ייב

 .-וקָאז רעד ,קינעקוס ,ַאװעלָאכ ,רעטסיימנעוו ,דלעפיונ .י ,לאּפָא ,גרעב
 -אּפ) ףּפָאקטָאר ,יקציטַאימעיש ,יקצעשזישזדנעימ ,טראגנייטש טנאקירבאפ
 -עמיטננייא .וועג) דלעפשריה ,םולבלעג .נ .מ ,דירפטָאנ ,(עשזנארבדריּפ

 :רעוט עכעלטפאשלעזעג יד טעבראעג טרָאד ןבָאה סע .("ילידאקיּפ , ןופ

 רעטסעווש) רעפעפ ר"ד ,(טסינומָאק) ןאמרָאק ,(דנוב) ןאמפָאה ,ןיקטע

 ,(עקניל .צ.ּפ) שטעדעשּפ ,(טסינויצ) ןירבאד ר"ד ,(טרעכייוו לאכימ ןופ
 -ישיוו ןָאמיש ר"ד ,(דנוב) יורפ רעד טימ ןַאמטראב ,םיובנעשריק םחנמ

 -ענ ,שזדָאל ןופ) יקסנאיוו

 -רעכינגג רעד ןיא טעברא

 -יטּפָא עשיניצידעמ ,"ףליה

 ,"ףליהניילא ,, .ווענ ייב גנול

 ןיא ןסנעבעט ייב סנטצעל

 ,גרעבנעטור .שזניא ,(ּפָאש

 יד -- סנטצעל ןֹוא ,ףלָאװ

 קיזייא ןטסיטרא עשידיי

 ,ןאמרעדייז דוד ,גרעבמאס

 -סָאפ החמש ,רענרעל חהנח

 ןאמרעדייז דוד אביר .ש ,לעקאפ ארָאד ,לעט רעגרעל הנה
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 וו ָא ק ר ו ט  ס ַא נָא ו

 ,ליפ ןוא ,ּפָאש סצלוש ןופ רעהא רעבירא ןענעז סָאװ ,רעקוצ אניגער ןוא

 .ערעדנא ליפ

 ,(עשזאמָאּפ ןופ) רענטָאר :טריפעגנָא טָאה עיצאזיווָארּפא רעד טימ

 .טדימש ןוא טַאטשטָאר

 ּפָאש רעד ןענופענ ךיוא ךיז טָאה ּפָאש סנעבעט ןופ טיבעג ןפיוא

 עכעלטפאשלעזעגנ ,קסניווָאר ןוא ןוָארב ןופ טריפעגנָא ,ץלוש גרָאענ ןופ

 רעוועשראוו עטנאקאב יד טעבראעג ,ןרעדנא ןשיווצ ,ןבָאה טרָאד .רעוט

 -רעבָא רעד ןכלעוו ייב ,קישטלעבול .ע גנאלענעגטנער רעד :;םיריוטקָאד

 רענענייא  ףיוא טָאה דַארנָאק "גנוסאפרעטרעוו, רעד ןופ רעריפמרוטש

 -ראפ דלאב ייז ןוא ןטאראּפא-ןענטנער עלופטרעוו ענייז ןעמונעגוצ "טנאה

 גרעבשריה ר"ד טעבראעג ךיוא טָאה טרָאד .טייז רעשירא רעד ףיוא טפיוק

 ןוא אדָאנישּפ ר"ד ןופ יורפ יד ןוא לעקניפשרעה .י ר"ד ,יורפ ןייז טימ

 םיא טָאה ןעמ יװ ,ּפָאש "רענרעזייא , רעקיזָאד רעד .ערעדנא ?יפ ,ליפ

 -ץביא עלא ןופ ?רונ םעד ןטימעגסיוא טשינ ךיוא טָאה ,ָאטעג ןיא ןפורעג

 .עשראוו ןיא ןּפָאש עקיר
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 רעיומ טייז רענעי ףיוא

 יירד .רעטכָאט ןיימ ןופ לווירב עטשרע סָאד ןטלאהרעד בָאה ךיא

 יירד .טקאטנָאק םֹוׁש ןייק ריא טימ טאהעג טשינ ךיא בָאה טייצ םישדח

 ,ןאמייל .ןעשעג זיא ריא טימ סָאװ ,טסּוװעג טשינ ךיא בָאה טייצ םישדח

 רעשירא רעד ףיוא ןַאװָאבוריװ ַאדנַאװ ןבענענרעביא טאהעג יז טָאה סָאװ

 זיא יז זא ,טרימרָאפניא ךיז טָאה רע .ןעזעג טשינ רעמ ןיוש יז טָאה ,טייז

 טשינ ךיז רע ןָאק ןעוו ןוא ּוװ רעבָא ,רעטסיולק א ןיא ןרָאװעג ןבעגענּפָא

 -קיל ךיוא ןיוש זיא טייז רעשירא רעד ףיוא ?עקוווצַאלּפ , ןייז ,ןסיוורעד

 טריפענקעווא "??סעק , ןיא עיצקעלעס רעד תעב זיא יקסלעבול ,"טרידיוו

 טניירפ רעשיליוּכ ןיימ זא ,טפָאהעג ץלא ךיא בָאה ,עקנילבערט ןייק ןרָאװעג

 -עט וצ ןסָאלשאב בָאה ךיא .רעדייל .ןפורּפָא ךיז טעוו יקסיידַאנ דרַארעג

 | .םיא וצ ןרינָאפעל

 ,םענהפירט א ,ןָאפעלעט א טאהעג סאג ענלימ רעד ףיוא ןבָאה רימ

 "נעטשראפ ֹוצ טכער ןייק טאהעג טשינ ןיוש ןבָאה ןדיי .ךיז טייטשראפ

 טאהעג רעבָא ןבָאה ןדיי .טייז רעשירא רעד טימ שינָאפעלעט ךיז ןקיד

 ,רעטעברא-ןָאפעלעט ןשילוּפ א טפיוקעגנרעטנוא ןעמ טָאה ,,"ןלאפנייא ,

 יד ןדנובראפ עקצילעמראק ףיוא ץענ-ךןָאפעלעט רעד ןופ טָאה רעכלעוו

 -עלעט טנַאקעג טשינ ןעמ טָאה זדנוא וצ .טַארַאּפַא רעזדנוא טימ טָאטש

 ,רעמונ-ןָאפעלעט ןלאנעל ןייק טאהענ טשינ ןיוש ןבָאה רימ לייוו ,ןרינָאפ

 רעזדנוא רעבָא זיא גָאט ןטייווצ ןדעי .ָאי --- טייז עשירא יד ףיוא רימ רעבָא

 טסינָאפעלעט רעד רָאנ יו .ןרָאװעג ןפירענרעביא גנודניבראפ-ןָאפעלעט

 רימ ןבָאה טלָאצענ ןוא) טלענ סָאד טלָאצענסיױא זדנוא ןופ ןעמוקאב טָאה

 טָאה סָאװ ,רבח א סנייז טקישענרעטנוא ףכית רע טָאה ,(סעמופ עסיורג
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 װו ָא ק ר ו ט 4 ם ַא גָא ו

 ךיוא טָאה ןעמ ןוא ,זדנוא טימ גנודניבראפ-ןָאפעלעט יד ןסירעגרעביא

 -ראפ-ןָאפעלעט יד ןלעטשנייא רעדיוו לָאז רע ,ןלָאצאב טזופעגנ רבח ןייז

 -ענ יז זיא לָאמ ןדעי ייב) עמוס עטגנאלראפ יד ןעמוקאב ןכָאנ .גנודניב

 יוזא ןוא רבח ןטירד א םעד ןנעוו ןבעגענרעביא רעדיוו רע טָאה ,(ןגיטש

 -ָאה ,גנודניבראפ אזא לָאמא קידנּפאכ .טיירדעג עלעדער סָאד ךיז טָאה

 טימ ןקידנעטשראפ ֹוצ ךיז ןטעבענ םיא ןוא יקסיידַאג וצ ןעננולקעגנָא ךיא

 "עד ןבָאה עדייב -- ַאװָאבוריוװ ַאדנַאװ ןוא רעלדנעס אנעריא יורפ רעד

 טָאה יקסיידַאנ ,סָאנ עטָאלז ףיוא ץוש רעלאיצַאס רעד ןיא טעברַאעג טלָאמ

 -סיולק א ןיא טשינ ךיז טניפעג דניק קיצנייא רעזדנוא זא ,טסּוװרעד ךיז

 רעייז --- ,יקסנישטרָאב עילימאפ-רעטעברא ןַא ייב ,עשראוו ןיא רָאנ ,רעט

 ענלופסו ףױא טניווועג ןבָאה ייז .ןשטנעמפ עקידנעטשנא רעבָא ,עמירָא

 ןיוש ןיא רע זא ,רימ טגָאז יקסיידאנ .סאנ רעטַאלּפ אילימע קע ,73 סאג

 .טוג ךיז טליפ דניק ןיימ ןא ,ןבענעגרעביא רימ טָאה ןוא ןעוועג טרָאד

 טכארבעג דניק ןיימ טָאה ןעמ זא ,טרעלקרעד םיא טָאה רעלדנעס יורפ יד

 -טסירק יד טימ ןענעקאב ךיז לָאז יז ידכ ,ןכָאװ רֶאֹּפ א ףיוא זיוה םעד ןיא

 ."ןָאטנַארַאװק עקיטסיינ , עקינימרעטצרוק א ןריפכרוד ח"ד ,םיגהנמ עכעל

 וצ יז ןסָאלשאב טָאה ,ןעוועג זיא דניק ןיימ רעכלעוו ייב ,עילימאפ יד

 -וריוו אדנַאו יורפ יד טכוזאב יז טָאה לָאמ עקינייא .ךיז ייב ןטלאהראפ

 יז טָאה עכלעוו ,(אקסוועינשיוו ַאיפָאז) ?ַאישַאב , עסיוועג א ןוא ַאװָאב

 -רָאב עילימאפ רעד וצ טריפענקעווא ןוא ַאדנַאו ןופ ןעמונענּפָא עקאט

 ןעמענוצ םורא טייצ א ןיא טלָאװעג דניק ןיימ טָאה ןעמ ןעוו .יקסנישט

 ,ןטעבענ סיקסנישטרָאב יד ןבָאה ,רעטפיולק ןיא יז ןבענּפָא ןוא טרָאד ןופ

 ---טגָאזעג ייז ןבָאה--- דניק ןיימ ןלעוו ייז .ייז ייב ןזָאלרעביא יז לָאז ןעמ

 םיווענ ,וו"ַאא ןלעפ טשינרָאנ טרָאד ריא טעװ סע ,דניק ןנייא ןא יו ןטלאה

 ןייק טשינ ;דניק ןיימ ןעוועטאר וצ ןליוו ןטימ ןרָאװעג ןוטעג סָאד זיא

 םורָאװ ,טייז עלעירעטאמ יד ךיוא טליּפשעג ָאד רעבָא טָאה לָאר ערענעלק

 40 טלָאצעג ריא ראמ טָאה טארטסינאמ םייב ץוש עלאיצַאס עשיליוּפ יד

 ,ןשטנעמ עמירָא ןעוועג ןענעז סיקסנישטרָאב יד תויה .גָאט א סעטָאלז

 ץלא ייז ןבָאה .לָאר עסיוועג א טליּפשעג טעשזדוב רעייז ןיא סע טָאה

 רעטסיולק ןיא ןייגנ ןלעוו טשינ לָאז יז ,דניק ןיימ ףיוא ןקריוו וצ ידכ ,ןוטעג

 םָאד טָאה ,דניק ןיימ ךָאנ ןעמוקענ ןענעז ןעיורפ עשיליוּפ יד ןעוו .ןיירא
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 ןעװעג סע זיא יווַא

 רעייז ,יקסנישטרָאב עילימאפ רעד ייב ,ָאד ןיא ריא זא ,טרעפטנעעג דניק

 טלָאצעג ןוא טזָאלעג טרָאד יז ןעמ טָאה .ןביילבראפ ייז ייב ליוװ יז ןוא טוג
 .נָאט א סעטָאלז 40 וצ ריא ראפ

 ןייז טרָאד טזָאלענרעביא ןֹוא ייז וצ ןעמוקפיורא טנעלפ יקסיידַאג
 א ןופ רעטייל רעשירעלטסניק ןעוועג יקסיײדַאנ ןיא טייצ רענעי ֹוצ .סערדא
 טימ ןעמאזוצ סיקסנישטרָאב יד ןגעלפ ,141 עקסווָאקלַאשרַאמ ףיוא לַאקָאל
 ןרעדָאפ וצ ןביוהעגנָא ףוסל ןוא ןיירא לאקָאל ןיא םיא ֹוצ ןעמוק דניק ןיימ
 םיא וצ רעמ ןטעבעג ןוא ןקָארשרעד ךיז טָאה יקסיײדַאג .טלעג םיא ייב
 טָאה ,טרינָאפעלעט םיא וצ לָאמ עטצעל סָאד בָאה ךיא ןעוו .ןעמוק טשינ
 ןייד טימ ןריסערעטניא טשינ ךיז רעמ רעדייל ןָאק ךיא , :טגָאזעג רימ רע
 ןומ ךיא .םעד בילוצ ןטייקכעלמענעגנאמוא עסיורג בָאה ךיא לייוו ,דניק
 . "ןינע ןצנאג םענופ ןעיירפאב ךימ

 ,רעטכָאט סרעזייהקע .ןגעוו ערעדנא ןכוז ֹוצ ןביוהעגנָא בָאה ךיא
 ךיז ןוא ןעזסיוא ןשירא ןראברעדנּווו א טאהעג טָאה סָאװ ,ַאלוא ןיליירפ
 ןקידנעטש א ןטלאהעגנָא טָאה ,ןירעירא סלא טרָאד טייצ עצנאג יד ןענופעג
 -ךאוו:טעברא ןייז טריפעג רעטייוו טָאה סָאװ ,רעטָאפ ריא םימ טקאטנָאק
 א ןדנובעגנָא ךיא בָאה םיא ךרוד .סאג ענלימ רעד ףיוא זדנוא ייב טאטש
 .-סננודניבראפ רעד ןרָאװעג עקאט זיא יז ןוא רעטכַאט ןייז טימ טקאטנָאק
 .טנראזאב ךיוא ךיא בָאה ריא ךרוד .דניק ןיימ ןוא רימ ןשיווצ שטנעמ
 בָאה ,טבעלענ ךָאנ בָאה ךיא יו גנאל יֹוזא ,סיקסנישטרָאב יד וצ טלעג
 טפיוקראפּפָארא בָאה'כ ןוא א ןלָאצ ריא ראפ לָאז ןעמ ,טלָאװעג טשינ ךיא
 .גָאט א .לז 40 עקיטיונ יד ןעלמאז וצ ידכ ,ץלא ךיז ןופ

 ןופ ווירב ןטשרע םעד ןעמוקאב ךיוא ךיא בָאה ַאלוא ןיליירפ ךרוד
 ווירב םעד .ןעוועג זיא דניק ןיימ רעכלעוו ייב ,אקסנישטרָאב ַאוַאלסינַאטס
 :ננוצעזרעביא רעכעלטרעוו א ןיא רעביא ךיא ביג

 ןטפאשרעה עטרעעג

 דויִה רעזדנוא טַאװ יױזט) טשירַאמ ײב טגערפ ריִא;

 יז יב ןוט טגוזעג זיא יז יצ ,(טםײז רעשי רַא רעד ףיױוא ןסייהעג
 ךיז טליפ ןוא טשינ טסוח הא טנוזעג זיא יז .שזכא .טשיג טסוח
 ריא לָאז טנוזעג ריא זא ,ןבעג טָאג לָאז .שיפ א יט טגוזעג ןטיצ
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 טָאה יז יזא יװ ,ריא טגערפ טציא .המחלמ ףוס ןזיב ןעניד יוזא

 יא זיא רעבמעװַאנ ןטס26 סםעד) גָאטנרױבעג ריא טכארבראפ

 רעגײק .ךעלײרּפ טשינ אמחסמ זא ,(רָאי 9 ןרָאװעג דניק רעזד

 טָאה יז שטָאכ ןא .טשינ יז טקיוײּפ וא טשינ ָאד יז טגָאלש

 םערַאװ ךיז ןָאק ןוא ןסע וצ סָאװ טָאה ,פָאק ןרעביא דַאד ַא

 גװ ,םייהרעד ןיא .עדמערפ ײב ךָאד זיא סָאד רעבָא ,פָאלשסױא

 ןעװעג רעבָא יז זיא סע וצ גָאט א לָאמוײא רָאנ ןעװעג זיאיס

 עמאמ א ןפ טײקמעראט יד ןוא -- ,ןעמאזוצ ןרעטלע יד טימ

 שטָאכ ןוא .ערעדנַא ןַא -- רעטומפיטש א ןופ ןוא ערעדנא ןא זיא

 טימ ןײז טלָאװעג רעכיג יז טלָאװ ,הלחע ןײק טשינ ריא ןטיכ

 יצ ,ןסיװ ריא טפראד טציא ןוא .עדמערפ טימ יװ ,ענעגײא עריא

 ,רימ יב זיא יז סָאװ ןֶא גָאט םעד ןופ ,יוזא .ריא ראפ טלָאצ ןעמ

 2,100 לכח ךס ריא ראפ ןבעגעג ןעמ טָאה ,טסוגיױא 1ט020 םעוופ

 ָאולא רימ טמוק .גָאט א .לז 60 וצ ךיז ןכער ךיא ןוא סעטָאלז

 לייו ?סופורטיּפא ריא זיא רעװ ךעלטוגײא .טלעג טימ ןפיוה א

 יראפ רע זא ,טגָאזעג הא יקסײדַאג יה ןעװעג זיא לָאמ עקיוײא

 ידנעס יורפ יד זא ,טגָאזעג רע טָאה ךָאנרעד ןריא טימ ךיז טמענ

 ערעדנא ךרוד יז טָאה ךַָאנרעד ,לָאמא ןעװעג זיא יז ךױא .רעל

 ןבעגעג רימ ועמ טָאה טציא זיב זא יא ,טלעג טקישעג ןשטנעמ

 לָאז סָאװראפ ןוא .טשינ רעגײק ךיז טזײװ רעמ ןוא .לל 0

 רעד ןפ ןוא ,ךײר טשינ ךיױא ןיב ךיא ?טסיומוא ןטלאה יז ךיא

 ןוא טשיורָאג טריקיזיר סָאװ רעצימע ןסינעג ףראד ,טייז רעטייוויצ

 ןפרעד ךיא בָאה ,ךעלטרַאװטנאראפ ןטסײממַא ןיב סָאװ ,ךיא

 ןלָאצ טשינ ריא ראפ טעװ רענײק בא -- רעבירעד .טשינרָאג

 .ףיורא יז לעװ ךיא .טסיומוא ןטלאה ןצ יז בױחמ טשינ ךיא ןיב

 עג יז טָאה ןעמ .ןליװ סטָאג ןעשעג לֶאְז וא סאג ןפױא ןריפ

 ,טארטסיגאמ ןופ טבשח ןפױא טלאטשנא ןא ןיא ןבעגּפָא טלָאז

 לײװ ,רימ יב יװ יוזא ןײז טשינ ריא טעװ טלאטשגא ןיא רעבָא

 ןײלא ךײא ןָאק יז סָאװ ,סױא טוג טעז ,טשיורַאג יז טוט רימ ײב

 ןטעברא ןײלא ךיז םורא יז חמ טלאטשוא ןיא ןוא ,ןבײרשנָא

 םיא טימ ךיז לָאז יז ,דניק רענעלס א ןעמוקאב דַאג טעװ יז טא



 ועװעג סע זיא יוזַא

 ןצ ןײג יז טעװ ,רימ ײב ןבײלב טעװ אשירַאמ ביוא .ןעמעוראפ

 יז יװ ןעז ןלָאז יז ,ןרעטלע יד דליב ריא ןקיש א ףארגָאטַאּפ א

 ,טלאטשגא ןײק ןיא ןיײג טשינ ןפוא ןיאב ליװ אשירַאמ .סיוא טעז

 ןב קראטש ןָא יז טבײה ,ריא סע טנָאמרעד ןעמ רָאג יװ לײװ

 רעטלע ריא ץא רעדניק רעדנַאוּפ טקיש טלאטשגא רעד .ןעגײװ

 ךיז טעװ יז ?ןרעװ ריא ןופ טעװ סָאװ ָאט .ףרָאד ןיא םירעיוּפ ןצ

 .טשיורַאג רעמ ןא ןרטפקעװא

 לײװ ,לרוג ריא רעביא ךיז ןטכארטראפ וצ ךיא טעב ַאזלא

 ירָאפ ןוא גָאט א סעטָאלז 60 :עכלעזא ןענעז ןעגנוגנידאב ענײמ

 ,טשינ רעמָאט ןא .רָאי בלאה א ןוא ןײא ראפ טלָאבאב סױא

 רימ יב זיא יז סָאװ ,טייצ רעד ראפ ולָאצאב ןצ רימ ךיא טעב ָאט
 ךיא לעװ ,לאפ ןטרעקראפ ןיא לײװ ,ןעמענוצוצ יז טעביכ טא
 ןוא ןריקיזיר טשיג ליה ךיא .טגָאזעג בָאה ךיא יװ יוזא ןעלדנאה
 ןופרעד ןבָאה טשיורַאג

 ײעקנוקעיּפָא סעשירַאמ

 : דניק ןיימ ןֹופ טפירשוצ א ןעוועג זיא ווירב ןקיזָאד םעד וצ

 ןב קידגעטש טוט ָאד .טנוועג ןיב דיא וןרעטמלע ערעײט},

 .ךײאט ןט טשינג בײרש ךיט דא ,?טירב א טימ שרעדנט רעצימע ןיג

 ןוא טשינ ןעמ טלָאצ רימ ראפ .ןבעגעג טירב ךס א ןױט בָאה ךיא
 טימ רעמ טשינ ךיז טריסערעטניא רע זא ,טגָאז יטסײדַאג יח
 טרישואטנאש ןעמ זא ,רע טגָאז ,םיא וצ טײג ןעמ זא ,טא .רימ
 טרעפטצבע ,רימ ןגעװ ךיו טרימראפניא קעלַאּפ רעמפעפ רעד .סםיִא

 .אססגישטראב יורפ רעד ןופ טירב םעד ףיוא

 י"אשיראמ

 -ַאּפ יד יז טָאה ,ןבעגעגרעביא רעטעּפש רימ טָאה לרעטכעט ןיימ יו
 .אקסנישטרָאב יורפ רעד ןופ טאטקיד .רעטנוא ןביירש טזומעג רעטרעוו

 קירעיורט ןרָאװעג יורפ ןיימ ןוא רימ זיא ,ווירב אזא קידנעמוקאב
 בָאה ,טאהעג ךָאנ ןבָאה רימ סָאװ ,טלעג ?סיבא .ןצראה ןפיוא רעטיב ןוא
 ןפוא םושב רעבָא רימ ןענָאק גָאט א סעטָאלז 60 .טקישעגניהא ךיילנ ךיא
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 וװָא ק ר ו ט 02 1+ 4 ײש

 ןלעוװ רימ סָאװ ,םומיסקַאמ סָאד זא ,טנכערעגסיוא ןבָאה רימ .ןלָאצ טשינ

 -ראפ ערעזדנוא ןופ -- ךיוא סָאד ןוא .גָאט א .?ז 40 זיא ,ןקיש ןענָאק

 ..ןפיוקראפ וצ סָאװ רעמ ןייז טשינ ןיוש טעוװ סע זא ןוא .ןְכאז עטפיוק

 טכארט'מ, ןעוו טייצ א ןיא טנייה ךָאד ןבעל רימ .טכארטעג טשינ רעבָא

 רעשירא רעד ףיוא ןייג זומ ךיא ; רָאלק ןיא סנייא ."ןנרָאמ ןגעוו טשינ

 ךיא .דניק ןיימ טימ ןֹוא אקסנישטרָאב יורפ רעד טימ ןעז ךיז ןוא טייז

 רעד ףיוא טלאה ךאז יד יװ ,ןעז ןוא ןענעקאב יורפ רעד טימ ךיז לע

 ךיא לעװ ,גָאט א סעטָאלז 40 יד ףיוא ןייגנייא טשינ טעװ יז ביוא .טלעוו

 ..םאנרעטניא ןַא ןיא דניק סָאד ןבענּפָא ןעננוווצעג ןייז

 יד ןעוו .לָאמ רַאּפ א ןעוועג ןיוש ךיא ןיב טייז רעשירא רעד ףיוא

 ןפיוא סאג ענלימ ןופ רעיומ ןכרוד רעבירא ךיא ןיב ,ןלאפעגוצ זיא טכאנ

 טניווועג טָאה ,קָאטש ןטפניפ ןפיוא ,8 רעמונ זיוה ןיא טרָאד .דזאיעשּפ

 ןסָאלשאב ךיא בָאה טציא .רעוועג ןלעטשוצ זדנוא טנעלפ רע .ּטָאקש ףעזוי

 רעשירא רעד ףיוא "?עקוװצַאלּפ , א טימ ןייג וצ ה"ד ,"לאנעל , ןייג וצ

 רעד ףיוא גנוליײטּפָא ןַא טאהעג טָאה (88 עשנעג) ןסונ ןופ ּפָאש רעד .טייז

 "אה, ןופ ָארויב .וועג ןיא ,טרָאד ,סאג עקסווָאבישזנ ףיוא ,טייז רעשירא

 -עד רעכעלטסבױוּפ רעד טריטמא לָאמא טָאה'ס ּוװ ,"עליש ןוא שוברעב

 .ןייטשנעטַאש טאנעל

 ןעמאזוצ ןעגנאגעג זיא דלעפנעמולב סחנּפ רענָאװש ןיימ יו יוזא

 ךימ רע טָאה ,טייז רעשירא רעד ףיוא גָאט ןדעי עקוווצַאלּפ "סעסונ , טימ

 -עגקירוצ ךימ "?עקווּוצַאלּפ , רעקיבלעז רעד טימ ןוא ןיחא ;עמונעגטימ

 א ףיוא אקסנישטרָאב יורפ רעד טימ טלעטשאב ךיז בָאה ךיא .טכארב

 -עג טייצ רעד וצ ךעלטקניּפ זיא יז .העש רעטמיטשאב ןוא גָאט ןסיוועג

 ןיא .עלעדיימ סאלב ,טרענָאמעגסױא ןיימ טנאה ןראפ קידנטלאה ,ןעמוק

 ,ןלאפעגנייא יוזא זיא יז ,ןטיבעג יוזא ךיז יז טָאה םישדח יירד יד ןופ ךשמ

 טגעקרעד יז בָאה ךיא .ןענעקרעד וצ ןעוועג רעווש טושּפ יז זיא סע זא

 "ייוורעד ןופ ןעזרעד יז בָאה ךיא ןעוו ,עלעטנאמ םענעסקאוועגסיוא םעניא

 ןקירדסיוא טנָאקעג טשינ רעדייל :בָאה ךיא ,רימ וצ ךיז ןרעטנענרעד סנט

 טשינ טָאה אקסנישטרָאב יורפ יד .טמיוצעג ךיז ןיא ץלא ןוא ןליפעג עניימ

 ןטעבעג בָאה ךיא .אשיראמ ןופ רעטָאפ ןטימ ךיז טפערט יז זא ,טסוװועג

 ,ינָאז לָאז יז ,שינענעגאב רעד ןגעו ןוטענ ןסיוו וצ טָאה סָאװ ,ןָאזרעּפ יד
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 .רעטָאפ ריא טשינ ןוא רעטעפ סאשיראמ ןעז ריא טימ ךיז ליוו סע זא

 וא .טכארטעג רימ בָאה ךיא ,גנונעכערסיוא ןַא טימ ןוטעג ךיא בָאה סָאד

 ןעוועג טלָאװ יז יוװ ,ןטלאהעגקירוצ יוזא ןייז טשינ יז טעוו רעטעפ א טימ

 -עלא ךיא לעװ ,סנטייווצ ,עקסאמ אזא ןנַארט טשינ טעװ ןוא רעטָאפ ןטימ

 ,רעטָאפ סַאשירַאמ טימ ןטאראב ךיז ףראד ךיא זא ,לריט ןפָא ןַא ןבָאה לָאמ

 .ו"ַאא ןנערפרעביא ףראד ךיא זא

 ןרעסעב א ךס א טכאמענ רימ ףיוא טָאה אקסנישטרָאב יורפ יד

 ןוירב ןטשרע ריא קידנענעייל טלעטשעגרָאפ יז רימ בָאה ךיא יו ,קורדנייא

 ,טרעלקרעד ריא בָאה ךיא .םערַאװ ןוא ךעלשטנעמ טדערעג טָאה יז .רימ וצ

 א ,לז 40 יו ןלָאצ וצ רעמ חוכב טשינ רעדייל זיא רעטָאפ סאשירַאמ זַא

 -וצּפִא יז ןייז ןעננוװצעג רע טעו ,שרעדנא טשינ ןָאק יז ביוא ןוא גָאט

 זוראד ןעמ ּווװ ,ןיירא רעטסיולק א ןיא יז ןבענוצקעווא ןוא טרָאד ןופ ןעמענ

 זא ,טרעפטנעעג םעד ףיוא טָאה אקסנישטרָאב יורפ יד .ןלָאצ טשינ רעמ

 טשינ ךיז טלעטש יז ןא ,אשיראמ וצ טניווװװענוצ יוזא ןיוש ךיז טָאה יז

 .ןריישעצ ריא טימ ןענָאק ךיז לָאז יִז ,רָאפ

 ,נָאט א סעטָאלז 40 ףיוא ןייא ייג ךיא , ---יז טנָאז-- "ןלאפראפ ,, --

 דניק ןיימ יוװ ,ןעזענ ךָאנ ךיא בָאה סנטייוורעד ןופ .טנגעזעג ךיז ןבָאה רימ

 טָאה אמתסמ .טפאשקנעב טימ רימ ףיוא טקוק ןוא םוא רדסכ ךיז טיירד
 ...ןןעז לָאמא ךָאנ ךיז רימ ןלעוו יצ ; ךיא סָאװ טכארטעג עקיבלעז סָאד יז

 שינעגעגאב רעד ייב דלאב ךיז טָאה דניק ןיימ זא ,טנאסערעטניא

 אמתסמ סע ףראד ,רעטעפ א ראפ סיוא ךיז בינ ךיא ביוא זא ,טריטנעירָא

 יד טכאמ סָאװ, ;טנערפענ רעבָא יז טָאה טייקוויאַאנ ריא ייב .ןייז יוזא

 | ...??עמומ
 אקסנישטרָאב יורפ יד טָאה ,ןזיוועגסיורא רעטעּפש ךיז טָאה סע יו

 יז טָאה טארטסינאמ םייב ץוש רעלאיצַאס רעד ןופ .טלעג טלּפָאט ןעמונעג

 .לז 40 ךיוא רימ ןופ ןוא גָאט א .לז 40 וצ דניק ןיימ ראפ ןעמוקאב

 !נָאט א .לז 80 טאהעגנ ָאזלא יז טָאה

 ןופ םרָאפטַאלּפ רעד טימ ןרָאפעג ךיא ןיב ןיירא ָאטעג ןיא קירוצ

 ףיוא ,?אפּפָא?אטעמ טימ ןדָאלעגנָא ןעוועג זיא סָאװ ,?עקוווצַאלּפ , ם'סונ

 טלָאמעד ךָאנ זיא סָאװ) רעױט-ָאטעג ןופ טייוו טשינ ,סאנ ענזאלעשז רעד

 ןראדנאשז ייווצ יו ןעזרעד קיטייוו ןטסערנ ןיימ וצ ךיא בָאה ,(ןענאטשעג
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 וז ַא ק ר ו ט  ס ַא נָא ו

 טָאה רע ,ךעלטייק ןיא טדימשענ נרעבנרָאק ץאנגיא רבח ןרעייט ןיימ ןריפ

 סָאד .קיאור ץנאג ךעלרעסיוא ןטלאהעג ךיז ןוא ןוטעג לכיימש א רימ וצ

 רע .109 ענזאלעשז ףיוא "עלעטשלעפעב , רעד וצ טריפענ םיא ןעמ טָאה

 א ןוא ?ווירב טשרע ןיימ טקישעגרעביא טָאה סָאװ ,רעד ןעוועג סע זיא

 געט רֶאּפ א ןיא זא ,טלעטשעגרָאפ טשינ ךיז בָאה ךיא .דניק ןיימ וצ ?קעּפ

 עטשלעפעג ןענופעגנ םיא ייב טָאה ןעמ .ןבעל טשינ ןיוש רע טעוװ םורא

 -טימ עטשרע יד וצ טרעהעג טָאה רע .רעוועג ןוא (רעסעּפ) "ןטראקנעק ,

 קָאלב ןשיטסישַאפיטנַא ןופ רעפעש םעד ,טדימש יעשזדנא ןופ רעטעברא

 .טשדאוו ןיא
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 ןילטייצ ןנחלא ןופ טיזט רעד

 ןייא ןופ ןגנָארטענרעביא לענשצילב ךיז טָאה רעבמעצעד בייהנא

 זיא ןילטייצ ןנחלא זא ,העידי עקירעיורט יד ןרעדנא םעד וצ ??זניא,

 טניוווענוצ ןעוועג ןיוש רימ ןענעז ןשינעעשעגנ עטצעל יד ךָאנ .ןברָאטשעג

 רעבָא טָאה לאפ רעקיזָאד רעד .תועידי עקירעיורט יד וצ טעוועטראהראפ ןוא

 -ראפ רעגנאל טשינ רעד ןופ ןצנעצסינימער ןפורעגסיורא ןורכז ןיימ ןיא

 ךימ טָאה סע ןכלעוו טימ ,טניירפ א ןגעוװ ןעגנורעניארעד ;טייהנעגנאג

 ו .ןדנובעג ?יפ יוזא

 וו ,"חרזמ ףיוא שרַאמ , םענופ ןעמוקענקירוצ זיא ןילטייצ ןנחלא

 -עג רעד ןיא ןּפרָאװעג דלאב ךיז ןוא ,1999 רָאי ןיא קעווא זיא רע ןיה

 רעד ןופ רעטעבראטימ רעקיטעט א טרעוו רע .טעברא רעכעלטפאשלעז

 ןייז ןופ גָאט םענופ .טעברא רעשידרערעטנוא רעד ןופ ןוא "ףליהניילא,

 ענעדישראפ ףיוא םיא טימ ןטעברא וצ ןעמוקעגסיוא רימ זיא ןעמוקקירוצ

 ןדנובראפ גנע ןעוועג ןיב ךיא ןוא סעיסימָאק ענעדישראפ ןיא ,ןטינשּפָא

 יורפ רעשינרענע ןייז ןוא ןנחלא ןקיטכירפיוא ,ןראברעדנּוו םעד טימ

 ןסילשּפָא ןראפ ךָאנ דנאטשוצ-טנוזעג סנילטייצ ןנחלא זיא רעדייל .אינער

 .טעב םוצ טדימשענוצ ןעוועג רע זיא גנאלנכָאװ .טונ טשינ ןעוועג ָאטעג ןופ

 ףיֹוא בוטש ןייז ןיא ןעננערבראפ טפָא ךיא געלפ ןהעש עיירפ יד ןיא

 .טעברא ןופ יירפ ןייז ןנעלפ רימ ןעוו ,תבש -- טּפיוהרעביא ;6 עקזילש

 .ןשטנעמ טימ לופ ןייז בוטש עכעלטניײרפטסַאנ ןייז טנעלפ םיתבש יד ןיא

 טסיטרַא רעד :טניירפ עטנעָאנ ענייז ןייז םיא ייב ןנעלפ טסענמַאטש יד

 גָאלָאקיזומ רעד ,יקסווָאקַאר יבצ רעביירש רעד ,יוועל קַאשז רעביירש ןוא

 עלָאט יורפ יד ,ןיזוק סיורפ ןייז --- ןוַארבשריק דלָאנרַא ר"ד רעלדיפ ןוא
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 װרָא ק ר ו ט/ סַא נג ַא ו

 ילתפנ ר"ד ,גרעבכָאה רעגָאוװש ןייז ,(ןילטייצ ןרהא ןופ יורפ יד) ןילטייצ

 ףיֹוא ןירעצעזרעביא יד ,קַאּפַאלס אנילעצ ,ןייטש דנומדע ר"ד ,טַאלבנסונ

 .ערעדנא ליפ ןוא ,עטכישעג עשידיי סווָאנבוד ןועמש .פָארּפ ןופ שיליױוּפ

 אנילעצ סָאו ,עטראק-טסָאּפ יד ןפורעגסיורא טָאה עיצאסנעס ַארַאפ סָאװ

 טלָאמעד .ווָאנבוד טניירפ ןסיורג ריא ןֹופ עטיל ןֹופ ןעמוקאב טָאה קַאּפַאלק

 םורא טייצ רעצרוק א ןיא זא ,טלעטשענרָאפ טשינ ךָאנ ךיז רימ ןבָאה

 סָאו ,עלא יד ןופ ןוא ווָאנבוד ןועמש ןופ רכז ןייק ןייז טשינ ןיוש טעוו

 | ...טנעיילעג לטראק סָאד ןענילטייצ ייב ןבָאה

 :ענ רדסכ טָאה ,טעב ןיא קנַארק ןגעלענ זיא סָאװ ,ןילטייצ ןנחלא

 עלָאט) עלעשרעה ,(ןיז ייווצ ענייז) םאדא ןוא דוד ,רעדניק עּפורג יד ןטעב

 ןלָאז ייז ,גרעבכָאה רעגָאוװש ןייז ןופ ןוז םעד ןוא (ןוז סנילטייצ ןרחא ןוא

 ןוז רעטסטלע רעד טָאה סָאד .ןרעטש טשינ ןוא ןעלמוט טשינ ליפ יוזא

 טָאה סָאװ ,גנונעכייצ א סעּבע טמאמעג ,דוד ,ןילטייצ אינער ןוא ןנחלא ןופ

 -ענ סָאד זא ,טייקכעליירפ אזא ןפורעגסיורא טפאשלעזעג-רעדניק רעד ייב

 .בוטש סננחלא ןופ הריד רעצנאג רעד רעביא טכליהעגּפָא טָאה רעטכעל

 ףיוא ןרָאװעג ןסירעגרעביא ןענעז סרעטכעלעג עשירעדניק יד ךיוא
 ...קירנעטש

 -ויאראפ עסיורג ןזיוועגסיורא ךיוא טָאה ןילטייצ דוד רעננוי רעד

 -דאפמוא רעד ןופ רבח רעטנעָאנ א .גנאזענ ןֹוא קיזוס ראפ גנוריסערעט

 רעוועשדאוו םענופ לאניטכאנ םעד, ,טַאטשנוייא ַאשירַאמ רעכעלסעג
 רעד ןופ טירטפיוא ןייא ןייק ןזָאלכרוד טשינ ןילטייצ דוד טגעלפ ,?ָאטעג
 עשידיי ערעדנא עלא ןופ ךיוא יו ,ןירעגניז רעכעלטננוי רעטריטנעלַאט

 רעטנוא רעטסעקרָא ןשינַאפמיס םענופ -- טּפיוהרעביא ןוא ןטרעצנָאק
 ילסנאמרופ םַאדַא ,ךייטיונ ןאירַאמ ,ןאמלוּפ ןועמש .פָארּפ ןופ גנוטייל רעד

 .רעגנעהנָא רעסיורג א ןעוועג זיא רע ןכלעוו ןופ ,ןַאמרעמאה לארשי ןוא

 רעייז ןיוש רעד טָאה ,ָאטעג סָאד ןרָאװעג טריפעגנייא זיא'ס ןעוו
 טימ ןריסערעטניא וצ ךיז טרעהעגפיוא טשינ ץלא ןילטייצ ןנחלא רעקנַארק
 ןיא ."?טעטש  ןיא זדנוא ייב ןשינעעשעג-רוטלוק ןוא עשיטילָאּפ עלא
 -ענרעבירא ךיז ןבָאה החּפשמ ןייז טימ רע ןעוו ,ָאטענ ןופ ּפַאטע ןטצעל
 ןופ עטמאאב יד ןופ טרָאנױװו םעּד ,סאג עקסווָאנַארומ רעד .ףיוא ןגארט



 (וז רערעגנײ סגגסלצא)
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 וו ָא ק ר ו ט 4 ם ַא נ ָא י

 זיא ,"ןטראקפנבעל , ערעייז ןעמוקאב ךיוא ןבָאה ייז ןענאוו ןופ ,טארנדיי

 ןזָאלראפ טנַאקעג טשינ ןוא קנַארק טסנרע ןעוועג ןילטייצ ןנחלא ןיוש

 -פסעק , רעד ךעלסילשנייא ,"סעיצקא , עקיטציא זיב עלא ןופ ,טעב סָאד

 םע זיא רעדייל .ןפיירוצסיורא ןעננולעג ןענילטייצ ןנחלא זיא ,"עיצקא

 .טיוט םענופ --"עיצקא, רעטצעל רעד ןופ-- ןעגנולעג טשינ רעבָא ןיוש

 ונהלא ןופ ץראה עטכאוושענּפָא סָאד טָאה 1942 רעבמעצעד ןט4 םעד

 .ןּפַאלק וצ טרעהענפיוא ןילטייצ

 ַא טימ ןברָאטשעג זיא רע :ןעװעג אנקמ ןילטייצ ןנחלא טָאה ןעמ

 ןפיוא טרָא ןייז ןבָאה וצ ןעוועג טרעשאב זיא םיא ןוא טיוט ?ןכעלריטַאנ,

 טקנוּפ ,ןעוועג הכוז טשינ וצרעד ןבָאה ערעדנא סָאװ ,םלוע תיב רעשנעג

 יקביופוטס .י .ש ןרעטש לארטי עזװאג .א

 "עטשטפירש רעד ,עטַאט רעסיורג ןייז וצרעד ןעוועג חכוז טשינ טָאה סע יו

 יצנ טריפעגקעווא רעירפ םישדח רָאֹּכ א טימ זיא סָאװ ,ןילטייצ ללה רעל

 רליפא זיא סע .עקנילבערט ןייק טרָאד ןופ ןוא ץאלּפנאלשמוא ןפיוא ןרָאװ

 -בערט ןיב ןרָאֿפרעד זיא ןילטייצ ?לה יצ ,ןרָאװעג טלעטשענטסעפ טשינ

 -עג זיא סע סָאװ ,ןרָאװעג טלעטשענטסעפ טשינ זיא סע יו טקנוּפ ,עקניל

 'טָאה ןעמ עכלעוו ,עזוואג .א ןוא יקצינּפוטס .י .ש רעביירש יד טימ ןעש

 -ענרעביא טָאה ןעמ יוו-- ןוא ץאלּפנאלשמוא ןפיוא טכארבעג ןעמאזוצ

 ...ילַאקנַאיצ ןעמונעגנייא טרָאד ייז ןבָאה ---ןבעג

 -ענקעווא טייהרעליטש עטסטנעָאנ ענייז ךרוד זיא ןילטייצ ןנחלא
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 ןעװעג סע זיא :?יוזַא

 רעד ףיוא ןגעלעג ןיוש זיא סָאװ ,םלוע תיב רעשנעג ןפיוא ןרָאװעג טריפ

 -רעה ,ןרעטש לארשי ,סינּפיק םחנמ ,יקצולירּפ יבצ ךָאנ ."טייז רעשירַא,

 טימ ןברָאטשעג ךיוא ןענעז סָאװ ,(גייווש עשטנָאב) דלעפנעזָאר ,עלעש

 סיגּפיק םסחגמ יקצולירפ יבצ

 -ירארעטיל רעד ןיא ור עקיבייא רעייז ןענופעג ןוא טוט "ןכעלריטַאנא א

 טָאה סָאװ ,ןילטייצ ןנחלא ךיוא טָאה ,םלוע תיב ןשידיי םענופ עעלא רעש

 ...?עכעלקילג, יד וצ טרעהעגנ ,ָאטענ ןיא טרעטַאמענ יוזא ךיז
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 רנאטשרעדיוו רעטנּפָאװאב רעטשרע רעד

 עסערּפ עשיליוּפ ןוא עשטייד עצנאג יד טָאה 1942 רעבמעצעד ףוס

 ןפרָאװאב ןוא ןסָאשאב "ןטסירָארעט ,, ןבָאה עקָארק ןיא זא ,ןבענעגרעביא

 -עט , יד ."ַאירענַאניצ , לַאקָאל-סננולייווראפ ןטנאקאב םעד ןטַאנַארנ טימ

 -רערעטנוא רעד ןופ רעפמעק עשידיי ערעזדנוא ןעוועג ןענעז "ןטסירָאר

 ?עיצעּפס קעווצ םעד וצ זיא (קעטנַא) ןאמרעקוצ קחצי .גנונעוואב רעשיד

 רעד ןופ רעפמעק ןקיטרָאד ןטימ ןעמאזוצ ןוא עשראוו ןופ ןעמוקענ ןיהא

 לאקאל ןפיוא לאפנָא םעד טריזינאגרַא "ןבל, גנונעוואב רעשידרערעטנוא

 תעב ,טײל-ָאּפאטשעג ןוא ןריציפא עשטייד ןבילקענפיונוצ ךיז ןבָאה סע ווו

 .ןרָאװעג טעדנוווראפ ןוא טענרהרעד ןשטייד רעקילדנעצ ןענעז לאפנָא םעד

 -רא עשידלעה רעייז קידנעוטּפָא ,ןענעז ?ןבל, ןוא ןאמרעקוצ קחצי ןעוו

 ךרוד ןרָאװעג טלנגנירעגמורא ייז ןענעז ,לאקָאל ןופ ןפָאלעגסיורא ,טעב

 רעכלעוו תעב ,יירעסיש א וצ ןעמוקעג זיא'ס .ןשטייד עטנפָאוװאב עּפורג א

 קידנסישּפָא ,טָאה רע .סופ ןיא ןרָאװעג טעדנוווראפ זיא ןאמרעקוצ קחצי

 "ןבל , .ןפיולטנא וצ ןוא ?גניר , םענופ ןנירקוצסיורא ךיז ןזיוואב ,ךיז

 רעטעּפש ןוא ןיירא טנעה יד ןיא םינילת יד וצ ןלאפעגניירא רעדייל זיא

 ןיא ןאמרעקוצ קחצי .ןרָאװעג טכארבעגמוא ןפוא ןקידתוירזכא ןא ףיוא

 רעטייוו ןוא ןיירא ָאטענ ןיא עשראוו ןייק ןעמוקעגקירוצ רעטעדנוווראפ אי

 .שטיוועלעינא יכדרמ טימ ןעמאזוצ ,טעברא ןייז טריפעג
2 2 * 

 ןוא רעטּפשמראפ-טיוט םוצ רעד ,"עיצאסנעס , עשירפ א ןבָאה רימ

 ףעש .וועג) ךייוצנַאג םהרבא רעטריטיליבַאהער ןשטייד יד ךרוד ךָאנרעד

 רעירפ .ָאטעג רעוועשראוו ןיא ןזיוואב רעדיוו ךיז טָאה (?5ט127 םענופ

 ,ייצילָאּפ ןייז ןופ טנאדנעמָאק ,וועג םעד ,ןדלעפנרעטש טימ ךיז רע טָאה
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 ןעװעג סע וויא יווַא

 ײז ןופ ןעמוקאב ןוא 109 ענזאלעשז ,"עלעטשלעטעב , רעד ףיוא ןדלָאמעג

 -יעש , ןופ ּפָאש ןיא ןזיוואב לָאמ רָאּפ א ךיז רע טָאה ךָאנרעד ."רשכה , א

 "ףליה-רעכיג, רעד ןיא ןַאד ,(ףתוש א ןעוועג זיא רע ןכלעוו וצ) "ואנ

 ןוא ןטנעמיטנעס טאהעג ץלא ךָאנ טָאה רע רעכלעוו וצ ,עקסנילָאװ ףיוא

 -עג ךיוא ןיא רע עכלעוו טימ ,".וו.ב.ָא, ןוא ?ָאקאסקָא , ןּכָאש יד ןיא

 ....ןעגנואיצאב-סלדנאה , ןיא ןענאטש

 -ורא רעד ףיוא טבעל ךייווצנאג זא ,טסוווענ רעידפ ןיוש ןבָאה רימ

 טקיש ןוא ,החּפשמ ןייז "ןעמונענּפָארא, ולימא טָאה רֹע ןיהנוו ,טייז רעש

 ןכרוד .ןקעווצ "עקיטעטליוװו, ףיוא רעטלענ ענעדישראפ ָאטעג ןיא ןיירא

 רע טָאה ,ןַאמצלָאטש .א .שזניא ,"ןטסעטלענעדוי, םענופ רעטערטראפ

 ערעדנא סָאד ןוא טנזיוט ףניפ לָאמנייא) טלעג לָאמ ייווצ טקישעג ךיוא

 ןכעלטפאשלעזעג ןשידיי םענעעזעגנָא ןַא וצ (סעטָאלז טנזיוט ןעצ -- לָאמ

 ."רעלטסניק ןֹוא רעביירש עשידיי  ראפ דנַאפ-ננוציטשרעטנוא סלא ,רעוט

 טשינ רימ ןיא סע עכורנ רעקיזָאד רעד ןופ ןעמעוו טימ זא ,טנאסערעטניא

 טשינ ןוא ןעמוקאב טשינ ייז ןופ רענייא ןייק טָאה ,ןדער וצ ןעמוקענסיוא

 ןיא טלענ סָאד זא ,רעבָא ןיא טקאפ א ...רעטלעג םוש ןייק ןופ טסווועג

 טָאה קישזונ דוד יו .רעטייוו ןרָאװעג ןבעגעגרעביא ןענאמצלַאטש ךרוד

 א ָאטעג ןיא ןפאש וצ טימאב ךיז ךייווצנַאנ טָאה ,טלייצרעד לָאמא רימ

 רע ןכלעוו ,וויטקא-רוטלוק ןשידיי םעד ןעוועטַאר וצ ?טעטימאק-ספליח,

 ןשטנעמ יד ןוא טייז רעשירא רעד ףיוא ןעננערברעבירא טלָאװעג טָאה

 יד ךיז ףיוא ןעמונעגרעביא טָאה שטיווָארעזייל .מ ,ןענעדרָאנייא טרָאד

 "עג ןבָאה סע ןכלעוו ןֹופ שארב ,טעטימָאק םעד ןלעטשוצפיונוצ עיסימ

 .קישזוג דוד ןוא רעּפיש קחצי דר"ד ןרעוו טלעטשענקעווא טלָאז

 זיא ,/עיצקא , רעד רַאפ ץרוק ,רָאונַאי טפלעה רעטייווצ רעד ןיא

 ןכלעוו וצ ,טעטימָאק ןקיזָאד םענופ ץנערעפנַאק א ןרָאװעג ןפורעגפיונוצ

 -כיל .י ,ןייטשקלַאק ?דוי ,שטיווָארעזייל .מ ןרעהעג טלָאזעג ךיוא ןבָאה סע

 -טלענ ערעדנא ןוא רעסעבנעגרָאמ ,("ואניעש , ּפָאש םוצ ףתוש) ןייטשנעט

 ּפָאש ןיא גנוניווו סרעסעבנעגרָאמ ןיא שיט ןטקעדעג-ךייר א ייב .ןשטנעמ

 ףיוא טראוועג ןוא םלוע רעצנאג רעד טלמאזענפיונוצ ךיז טָאה ,?ָאקַאקקָא ,

 ,קנַארק טסנרע ןעוועג טייצ רענעי ֹוצ זיא רעּפיש ר"ד .ןקישזונ ןוא ןרעּפיש

 -אב יד ןטימענסיוא קישזונ טָאה ?לכב .ןעמוקענ טשינ זיא קישזונ דוד
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 וזָא ק ר ו ט 4 ס ַא נ ָא ו

 םיא טימ ץנערעפנַאק ןייא ןייק ףיוא ןיא ןוא ןכייווצנאג טימ שינעגענ

 ,שטיווארעזייל ןבענענרעביא רעטעּפש רימ טָאה סע יװ .ןעמוקעג טשינ

 ,טרעלקרעד ןוא ןקישזונ ףיוא טכארבעגפיוא קראטש ןעוועג ךייווצנאנ זיא

 -רוטלוק ןשידיי םעד ןעוועטאר  וצ עיצקא יד טריטָאבַאס קישזונ זא

 -נורטעג ךס א ןרעסעבנעגרַאמ ייב ןעמ טָאה טנווָא םענעי ןיא ,,,"וויטקַא

 -חמחלמראפ עטסעב יד ןסעגעג ,ןקאינָאק ןוא ןענייוו עטסעב יד ןופ ןעק

 יד םיא טָאה --טמיראב ךיז טָאה רעסעבנעגרָאמ יוו-- ןֹוא ןזייּפש עקיד

 .סעטָאלז טנזיוט 80 א טסָאקעג "החמש ,

 ןיא ןינע ןַא ןקידיילרעד ןעננאגעג לָאמא ןזיא סָאװ ,ןדלעפנרעטש

 ,(ןעמוקאב ייז ןופ טָאה רע סָאװ ,"רשכה, ןכָאנ) ?עלעטשלעפעב , רעד

 םיא ןריפוצּפָא טניילענרַאפ "ןרַאטינניד , עקיטרָאד יד ןֹופ רענייא טָאה

 ,סאג עשטָאמס ףיוא ןרָאפראפ ןיא ָאטיוא רעד .,ָאטיוא ןייז טימ םייהא

 ןיא ןסָאשענניירא ןוא ןנייטשסיוא ןדלעפנרעטש ןסייהענ טָאה שטייד רעד

 רעשידיי א .טרָא ןפיוא ןטיוט א םיא קידנניילקעווא ,ןליוק עירעס א םיא

 םיא ןיא טנעקרעד ןוא קָאטשניר ןיא תמ םעד ןענופעג טָאה טנאיצילַאּפ

 -- ייֵצילַאּפ"לט18, רעקיטכעמלא רעד ןופ טנאדנעמָאק ןקילָאמא םעד

 .רלעפנרעטש

 -םארַא ןשטייד יד ןבָאה רַאונַאי שדוח ןופ טפלעה רעטשרע רעד ןיא

 טשינ טָאה ןעמ .(ָאּפוש) ןטנאיצילַאּפ עיינ 1000 עשראוו ןייק טכארבענ

 ,ןטיידאב ףראד סָאד סָאװ ןענאטשראפ

 רעד ףיוא סעוװַאלבָא עסיורג ןביוהעגנָא ייז ןבָאה רַאונַאי ןט15 םעד

 ןיא טריפעגרעבירא ןקאילאּפ עטּפאכענ רעטנזיוט ליפ ןוא טייז רעשירא

 -ענ סָאטיוא-טסאל עטלופרעביא יד ןענעז טכאנ ןוא גָאט .ןיירא קַאיווַאּפ

 .קַאיװַאּפ םוצ גנוטכיר רעד ןיא ,סאנ עקצילעמרַאק רעד רעביא ןרָאפ

 "עיצקא  ןא ןביֹוהעגנָא רעדיוו ךיז טָאה רעטעּפש נעט יירד טימ

 | .ָאטענ ןיא זדנוא ייב

 -אב א ןלעטש לָאמ סָאד טסילשאב ננונעוואב עשידרערעטנוא יד

 -ספמאק יד .ןעננוטיירנוצ עקיטיונ עלא טכאמ ןעמ .דנאטשרעדיוו ןטנּפָאװ

 -רָאראפ עשטייד יד ןנלָאפ וצ טשינ ,לעפאב א סיורא טיג עיצאזינאגרָא

 -ננולדיזסיוא , יד ןנלָאפ טשינ --- "עיצקא , ןא ןופ לאפ ןיא ןוא ןעננונעד .

 עכלעוו ,"ןטרָאּפסנַארט , יד ןנָאלשוצּפָא טסילשאב ןעמ ."גנונעדרַאראפ
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 ןעװעג סע וויא ייזא

 טָאה ,"בָאשז , ןופ סולשאב ןטיול .ץאלּפנאלשמוא םוצ ןריפ טעװ ןעמ

 "עג ןעמונעג ןענעז סָאװ ,ןטרָאּפסנארט יד רָאנ ןנָאלשּפָא טפראדעג ןעמ

 ןייג טשינ לָאז רענייק זא ,טנרָאװעג טָאה ןעמ ?ייוו ,עזייווסגנאווצ ןרָאװ

 וצ ,"עיצקא , רעיינ א ןֹופ לאפ ןיא ,טרעדָאפענפיוא טָאה ןעמ .קיליוויירפ

 ןופ ףור ןפיוא ןיינסיורא טשינ ןוא ןשינעטלעהאב יד ןיא ךיז ןטלאהאב

 ,ייצילאּפ רעשידיי רעדָא ,ןשטייד יד

 "גנירּפשּכֶא  סָאד ןריזינאגרָא וצ רעביא רימ טינ טאלבטָאר קעטול

 ,טכירעג ךיז טָאה ןעמ .אקצילעמראקדעיּפילַאװַאנ טינשּפָא םעד ןֹופ "טערב

 ,דימת יו ,ןריפ ןעמ טעװ ןצלוש ןוא ןסנעבעט ןופ ";טרָאּפסנַארט , יד זא

 יש א ןענעפע ,ןלאפאב טרָאד ייז ןעמ טעוװ ,סאנ ַאקצילעמראק רעד ךרוד

 ןענָאק "עטּפאכעג , יד .ךיז ןלעוו ?למוט ןיא ןוא רעטיילנאב יד ףיוא יירעס

 "בָאשז , ןופ רעפמעק יד ןלעו "טעברא, רעד ךָאנ  .ןפיולעצ ?ייוורעד

 ,ןפילטנא עיּפילַאװַאנענלימ ךרוד ןוא רעיוט ןיא זדנוא ֹוצ ןפיולניירא

 טלָאמעד ךיז טָאה סאנ ענלימ רעזדנוא .ןטלאהאבסיוא טרָאד ךיז רעדָא

 -טרעוו .ם.ס, יד ךָאד זיא טרָאד ,טייקיניילק ןייא ,"ערעכיז , א ראפ טנכערעג

 יד ןלעוו זדנוא וצ זא ,קיאור ןייז טנָאקעג רעבירעד טָאה ןעמ ."גננוסאפרע

 .ןכוז ןעמוק טשינ ןשטייד

 טלעטשענמורא ָאטעג סָאד זיא ,רַאונַאי ןט-18 םעד ,גָאטראפ קיטנַאמ

 -ָאּפץוש עשטייד) "אּפוש  ןופ ןעגנוליײטּפָא ןוא ןטייז עלא ןופ ןרָאװעג

 יד ןביֹוהעגנָא ןוא ָאטעג ןיא ןיירא ןענעז טייל-ס.ס טימ שארב (ייציל

 סָאד זא ,סע טָאה ןסייהעגנ ."עיצקא, עטייווצ ענעפורעג יוזא יד ,"עיצקא,

 ."עדליוו, יד ה"ד ,ןרעמונ ןָא ןענעז סָאװ ,יד ןעמענ רָאנ ןעמ טעװ לָאמ

 יד) ןטלאהאבוצסיוא טונג ןזיוואב ךיז ןבָאה ?עדליוג עלא רעבָא תויה

 יד ןבָאה ,("ןשינעטלעהַאב , עלא יד ןופ טסּוווענ טשינ ךָאנ ןבָאה ןשטייד

 גנורעדָאפפיוא רעד ףיוא .ןעמענ וצ ןעמעוו טאהענ טשינ טושּפ ןשטייד

 ךיז ןבָאה ,קיליוויירפ ןייג לָאז ןעמ ,ןּפָאש יד ןופ עיצקעריד רעד ןופ

 "ערָאו יד טרעהעג ןבָאה עקירעביא יד ,ןפורענּפָא ןשטנעמ ענלצנייא רָאנ

 ןבָאה .עקנילבערט ןייק טיוט ףיוא טיינ ץלא לייוו ,"ןייג וצ טשינ , גנונ

 ,יד וצ ה"ד ,"עלאגעל , יד וצ טזָאלעגסיױא סעכ ןצנאג םעד ןשטייד יד

 א ןביוהעגנָא ןבָאה ייז ;ננונעדרָא ןיא ןריּפאּפ עלא טאהעג ןבָאה סָאװ

 יד ןלאפענ זיא ןברק רעטשרע סלא .ןּפָאש יד ןיא עיצקעלעס עקיטולב
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 וי ַא ס ר ו סט ם ַא 3 ַָא י

 יד וצ טנכערעג ךיז טָאה סָאװ ,"ןַאבטסָא , רעד ןופ ?עקוװוצַאלּפ, עצנאג

 תעב ,ןעמונענוצ עלא ייז ןכָאה ייז .עשראוו ןיא עטסרעכיז ןֹוא עטסעב

 ימוא םוצ טריפענּפָא ךיילג ייז ןוא ,רעיט-ָאטענ םוצ ןעמוקענוצ ןענעז ייז

 | .ץאלּפנאלש

 ןיא וויטקא סיורא לָאמ ןטשרע םוצ טערט עיצאזינאגרא-ספמאק יד

 ;ופ גנוריפנָא יד רעביא טמענ שטיוועלעינא יכדרמ .ןשטייד יד טימ ףמאק

 -סנעבעט ןופ טיבעג !םיוא ןאמרעקוצ קחצי ;ַָאטעג ןסיורג ןיא ןּפורג יד

 יא רעֶלעֶנ רזעילא ןופ טריפעגנָא ןרעוו ןּפורג ייווצ עקירעביא יד ;ץלוש

 יד .ןטערטעגסיורא לָאמ סָאד ןענעז ןּפורנספמאק ריפ רָאנ .רענליוו הירא

 רעגליװ הירא = רעלעג רזטילא

 עקינייא ,ץאלּפ-ספמאק ןפיוא ןלעטש וצ ךיז ןזיוואב טשינ ןבָאה עקירעביא

 ערעסערג .סעזאב ערעייז ןופ ןטינשענּפָא ןרָאוװעג בייהנא ןופ דלאב ןענעז

 -אפ ךיוא יו ,ףָאהנעמאז ןוא עקזינ קע ףיוא ןעמוקעגרַאֿפ ןענעז ןפמאק

 ןוא 41 ,34 ענלימ ,44 עקסווָאנארומ ,06 ןוא 40 ףָאהנעמאז רעזייה יד

 ףיוא .ץלוש ןוא סנעבעט ןופ טיבעג ןפיוא ןוא 22 עקסנאקשישטנַארפ ,8

 רעקיטפעה א טימ טנגעגאב ןשטייד יד ןרעוו ,עשטאמס קע ,יקּפילַאװַאנ

 -ייד א ,"םיפתוש , ערעייז ןוא טייל-,ס.ס עקינייא טיוט ןלאפ'ס .יירעסיש

 ןסאנ יד ןופ ּפֶא טמסיור ןוא םורא רדסכ טראפ ָאטיוא-ףליה-עכינ רעשטי
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 ועװעג סע ווא הוווַא

 -רעד ןעמ טעז לָאמ עטשרע'ס .עטעדנוווראפ ןוא עטענרהרעד עשטייד יד

 .רעפמעק עשידיי ךרוד .ןשטייד עטענרה

 א ךרוד ןטייז עלא ןופ טלגנירעגמורא טרעוװו שטיוועלעינא יכדרמ

 םיא ןשיווצ ףמאק ןטרעטיברַאפ ַא וצ טמוק סע .ןשטייד עּפורג רערעסערג

 סיורג סיורא ןזייו רעפמעק עשידיי יד .ןשטייד יד טימ ענורג ןייז ןוא

 -ישַאמ ַא סיורא שטייד א ייב טסייר שטיוװעלעינַא יכדרמ .טייקשידלעה

 רעפמעק עשידיי עקירעביא עלא .טרָא ןפיוא םיא טסישרעד ןוא רעוועג

 -עינא .טיוט ןשידלעה א טימ ןעמוקענמוא ףמאק ןכיילנמוא םעד ןיא ןענעז

 ןאמרעקוצ קחצי .ןעוועטאר וצ ךיז רעוועגנישַאמ ןטיס טננילעג ןשטיוועל

 ןפמאק יד תעכ ןבָאה ,רעפמעק עקירעכיא יד ךיוא יוװ ,עּפורנ ןייז טימ

 סָאד ייז ייב קידנעמענוצ ,ןשטייד 80 רעביא טעדנוווראפ ןוא טענרהרעד

 ןענעז סע ּוװ ,"עשקיר , רעקידנרַאפייבראפ א ףיוא ,ןעמלעה יד ןוא רעוועג

 ןפרָאװעג סאנ עשטַאמס רעד ףיוא טרעוו ,ןריציּפָאדָאּפאטשענ ייווצ ןסעזענ

 .טרָא ןפיוא ןשטייד יד קידנפיירעצ ,טאנארנ א

 עזאב ריא ןופ ןסירענּפָא קידנעייז ,(ץלעּפ .ב) עּפורנספמאק ןייא

 יד ףיוא ןפרָאװעגנ טנעה עליוה יד טיס ךיז טָאה ,ןיזאגאמ-רעוועג ןוא

 ןשטייד יד רעבָא ןבָאה םוטעמוא .ןעמוקענמסוא עלא ןענעז ייז .ןשטייד

 עסיורג א ןפורענסיורא ייז ייב טָאה סָאד .דנאטשרעדיוו א ףיוא ןפָארטעגנָא

 טציא ןיב .טכירעג טשינ ןיוש ךיז ייז ןבָאה םעד ףיוא ,עיצאנרעטסנָאק

 יזא ,טאלנ יוזא ןעננאגעג ץלא ,טייחנדירפוצ רעסיורג רעייז וצ ,ייז זיא

 .--- == -- ֿבנילצולּפ ָאד ןוא ןייש

 יד ייב טעברא רעייז טקרַאטשרַאפ חחיצר רעדליוו א טימ ייז ןבָאה

 ייז ןבָאה (עטעטשקרעווואאב-עשטיוד-טפָא) ".וו.ב.ָא ּפָאש ןיא ."עלַאנעל ,

 טָאה טרָאד .דלעפנעמולב ברה רעריפ-יחרופ םענעעזעגנָא םעד ןפָאשרעד

 ,ואדנאל-תילגרמ עשידלעה יד שַאלפ-דניצ א טימ ןפרָאוװעג ייז ףיוא ךיז

 -לעזעג םענעעזעגנָא ןוא רעבאהניאטימיּפָאש םענופ רעטכָאט עקיצנייא יד

 ןסָאשרעד טרָא ןפיוא זיא י/ ;ואדנאל רעדנאסקעלאי רעוט ןכעלטפַאש

 | .ןרָאװעג

 ןוא סטכער ףיוא ןסָאשענ ךיוא ייז ןבָאה רעכאמנטשרעב יד ייב

 רענעעזעגנָא רעד ןרָאװעג ןסָאשרעד טרָאד זיא ןרעדנא ןשיוװצ .סקניל ףיוא |

 -טניאשזד רעד ןוא (שזדָאפ ןופ) אקנעדָאלָאכ רעוט רעכעלטפאשלעזעג
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 וי ַא ק ר ו ט = ס ַא ץ ַא וי

 ןעועג ןיא רע .ןאמרעטיג קחצי רָאטקעריד

 ךיז ןבָאה סע ווו ,שינעטלעהַאב םוצ געװ ןפיוא

 .ןוז ןוא יורפ ןייז ןטלאהאב וצ ןזיוואב ןיוש

 .ריד ,(שזדָאל ןופ) ןייטשניבור ךיוא

 ןפרָאװענּפָארא טָאה ןעמ ןכלעוו ,רעטעטשדנארב

 ןכירק ןסייהעג םיא ריפ עלא ףיוא ןוא טעב ןופ

 ,(טייהקנארק-סופיט א ךָאנ ןעוועג ןיא רע)

 ןוא ("ףליהניילא, רעד ןֹופ) יקסנאשזָאר ר"ד

 ןופ תונברק ןלאפעג ןענעז ערעדנא ליפ ,ליפ

 ."עיצקא, רעקיטולב רעד

 רעטייוצ רעד ןופ תונברק יד ןשיווצ רעטעטשדנארב רײד

 -יּפש עשידיי סָאד ןעוועג ךיוא זיא "עיצקא,
 ,עקנארק עלא ןעמונענוצ טָאה ןעמ ןענאוו ןופ ,6 עשנעג ףיוא לָאט

 .שארב סרעטסעווש ןוא םירױטקָאד יד טימ לאנָאסרעּג עצנאג סָאד

 -יױטקַאד עקינייא .ןרָאװעג ןסָאשרעד טרָא ןפיוא ןענעז עקנַארק-רעוװש יד

 ךיוא .ןעגנוצירּפשנייא-םויפרָאמ ךרוד דראמטסבלעז ןעננאנאב ןענעז םיר

 וצ ןיא סָאװ ,רעלָאמ-טסנוק רעשידיי רעטנאקאב רעד ,ןאמדירפ סקילעפ

 יד טרָאּפשראפ ןעמ טָאה ,לָאטיּפש ןיא קנַארק רעווש ןגעלעג טייצ רענעי
 .ןעננוצירּפשנייא-םויפרָאמ עקינייא םיא קידנכאמ ,ןדייל עקידרעטייוז

 ,ןכָארבעגנסיױא זיא ?עיצקא, יד רָאנ יו

 ןופ "ץושקרעו , ןיימ ןפורענפיונוצ ךיא בָאה

 (ןשטנעמ ייווצ רעסיוא) זיא סָאװ ,ענלימ רעד

 -.ספמאק רעד ןופ רעדילנטימ ןֹופ ןענאטשאב

 ןכאוו טלעטשעגסיוא ןבָאה רימ .עיצאזינאגרא

 -ענסיוארָאפ ןעוועג זיא סָאװ ,רעיוט ןדעי ייב

 עיּפילָאװַאנ רעד ןיא ןפיולוצכרוד ףיוא ןעז

 ןעוועג ןענעז רימ ןוא דזאיעשּפ ףיוא ןֹוא סאג

 קעטול ןעמענוצפיוא לאפ ןדעי ףיוא טיירג
 -ּפִא טפראדעגנ ןבָאה סָאװ ,רעפמעק סטאלבטָאו

 ףיוא ןסנעבעט ןופ ?ןטרָאּפסנארט , יד ןגָאלש

 ןאמדירפ סקילעפ  ןופ רענייק .עיּפילָאװָאנ גָאר עקצילעמראק רעד
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 ןעװעג סע זיא יוזַא

 ןעועג ןיא סָאד .רעוועג ןייק ךיז ייב ןבָאה טרָאטעג טשינ טָאה זדנוא

 ריש ןלָאז ,ןּפאכ ןדנוא ןלעװו ןשטייד יד ןעוו ,?אפ ןיא ןעזענסיוארָאפ

 יב ןענאטשעג רימ ןענעז "ץושקרעוו, סלא זא ,ןקידייטראפ ןענָאק ךיז

 -יז ןלָאז "עדמערפ , ןייק זא ,ןטיה וצ ידכ ,ךאוו רעד ףיוא גנענסיורא יד

 .ןעמוקאבניירא טשינ

 גנוליטּפָא ןַא ןעמוקענוצ רעיוט רעזדנוא וצ זיא ירפרעדניא רענייזא 7 |

 טָאה רעטסטלע רעד ןוא רעיוט ןראפ טלעטשענּפָא ךיז ןבָאה ייז .ןשטייד

 ןייג וצ לעפאב א ןבענעג ,"גנוסאפרעטרעוו , לדליש סָאד קידנענעיילרעביא

 ...ן/עמריפ ערעכיז , א ָאזלא ןענעז רימ .רעטייוו

 נשינ ןסנעבעט ןופ "ןטרָאּפסנַארט , יד ןעמ טָאה לָאמ ןטשרע םוצ

 טציא זיב ךיז זיא ןעמ יוװ ,עקצילעמרַאק רעד ךרוד גאלשמוא םוצ טריפעג

 רעשירַא רעד ףיוא טריפענסיורא ייז דלאב טרעיינ ,ןעוועג גחונ ייז ייב

 -מוא םוצ --- יקוועלאנ ,עקסנַאלעיב ,עקצאמָאלט רעביא אנשעל ןופ) טייז

 ."טעברא ןָא, ןבילבעג לָאמ סָאד זיא עּפורג רעזדנוא .(ץאלּפגאלש

 טקידנעענ ךיז טָאה ,געט יירד טרעיודעג טָאה סָאװ ,?עיצקא,, יד ;

 זיא געט יירד יד ןופ ךשמ ןיא ,ןשטייד יד ןופ לאפכרוד ןקראטש א טימ

 ,ןשטנעמ טנזיוט ןביז ךרע ןא יו רעמ ןעלמאזוצפיונוצ ןעגנולעג טשינ ייז

 ןיא ."עיצקא, רעד תעב עטעגרהרעד טרעדנוה עקינייא קידנענעכער טשינ

 -אב רעד .ןדיי טנזיוט 80 ָאטענ ןופ ןריפוצסיורא טאהעג ייז ןבָאה ןַאלּפ

 ףיוא ,םענראפ םעניילק ץנאג א ןיא ךָאנ םנה ,דנאטשרעדיוו רעטנפָאװ
 רעוועשראוו ןיא ןּפָארטעגנָא לָאמ ןטשרע םוצ ךיז ןבָאה ןשטייד יד ןכלעוו

 טשינ טכייל יוזא ןיוש ייז טעוו טציא זא ,ןרעהוצנַא ןבעגעג ייז טָאה ,ָאטעג

 ןסּפעש יד יװ ןיינ טשינ רעמ ןיוש ןלעוו ןדיי יד זא ;ןדיי יד טימ ןעמוקנָא

 טָאה סָאד ןוא טציא זיב לאפ רעד ןעוועג זיא סע יו ,הטיחש רעד וצ

 ערעדנא ןכוז ןוא ?עיצקא, יד ןסיירוצרעביא ייז ייב ןעוועג םרוג אמתסמ

 ."ןיירא קַאז, ןיא ָאטעג סָאד ןנירקוצניירא יוזא יוװ ןנעוו ןוא ןדָאטעמ

 -םעטָא , ןַא ןשטייד יד ייב רָאנ זיא סָאד זא ,ןענאטשראפ ןבָאה רימ

 -סגנוטָארסיוא רעייז ןריפוצכרוד טפארק רערעקראטש א טימ ידכ ,"עזיױּפ

 .ןַאלּפ

 ןבָאה ייז סָאװ ,"עיצקעל , רעד ךָאנ זא ,ןטלאהעג ןבָאה ערעדנַא
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 ויָא ק ר ו ט  ס ַא נָא וי

 טשינ ןיוש ייז ןלעוו ,עיצאזינאנראספמאק רעשידיי רעד ןופ ןעמוקאב

 , . .ןריטימָארּפמָאק ֹוצ ךיז לָאמַאכָאנ ןגאוו

 רעד ןופ טעטירָאטיא םעד ןביוהעג ןבָאה ןשינעעשענ עטצעל יד

 ןעזנָא רעייז ןוא ?בָאשז , םעד ןֹוא גנונעוואב רעשידרערעטנוא רעשידיי

 עראדנעגעל ֹוצ ןיב רענױװניײאדָאטעג יד ןופ ןניוא יד ןיא ןסקאוועג זיא

 -אנרָאספמאק רעד ןופ חוכ ןיא ןביולג ֹוצ ןביוהעגנָא טָאה ןעמ .ןעמרָאפ

 -ָאואב-טכעלש א ראפ טפיולטנא שטייד רעטנפאוואב-טונ א זא .עיצאזינ

 ןָאק ןעמ ןכלעוו וצ ,חוכ א זיא'ס זא ,ןמיס א ןיא ,רעפמעק ןשידיי ןטנפ

 ןפורענסיורא טָאה "בָאשז , ןופ דנאטשרעדיוו-ראונַאי רעד .,יורטוצ ןבָאה

 םעד טפמעקאב רעירפ ןבָאה סאו ,ןּפורנ יד דצמ וליפא ךיז וצ עיטאּפמיס

 ןבָאה עכלעוו ,ןזיירק עשיסקָאדָאטרָא יד וליפא ,דנאטשרעדיוו ןֹופ קנאדעג

 עוויטיזָאּפ ןייק טאהעגנ טשינ ,םידיחי עטלייצעג ןופ םאנסיוא ןטימ ,רעירפ

 ןױעי ןגעק טגָאזעגסיורא קראטש ךיז ןבָאה ןוא ?בָאשז , םוצ גנולעטש

 עקיטכענ יד .גנולעטש רעייז ןטיבעג טציא ןבָאה ,ווּורּפ"דנאטשרעדיו

 -נוא יד ןפורעג ןבָאה ייז יוו--- "ןטסירוטנאווא עכעלטרַאוװטנאראפמוא ,

 עסיורג יו ןסקאוועגסיוא ןניוא ערעייז ןיא ןענעז ,רעפמעק עשידרערעט

 ָאטעג ןיא ןיוש ןיא לָאצ רעייז סָאוװ ,טננוי עשיסקָאדָאטרָא יד .ןדלעה

 ?יײטרַאּפ , רעד ןיא ןטערטוצניירא ןסירעג ךיז טָאה ,עניילק א רעייז ןעוועג

 ןוא ךעלטיה עשידיי יד .עיצאזינאגרַא-ספמאק יד ןפורענ טָאה ןעמ יו ---

 ייז םורָאװו ,ןעזענ טשינ "סעיצקא, יד תעב ןיוש ןעמ טָאה סעטָאּפאק

 "וז בילוצ --- סעקרַאניראמ ןוא ןטעקשאק ףיוא ןרָאװעג ןטיבראפ ןענעז

 ןפראוו החיצר רערעדנוזאב א טימ ךיז ןגעלפ ןשטייד יד .םימעט-סטייחרעכ

 ןעמונעגנָא טשינ ןשטנעמ םתס רעבָא טָאה "בָאשז , .ןדיי עקיזָאד יד ףיוא

 -עד ךיז ןבָאה -- ,רעוועג ןיא ?ננאמ ןבילוצ ?כ םדוק -- ןעייר עריא ןיא

 ."עדליוו, ןפורעג ךיז ןבָאה עכלעוו ,ןעננולײטּפָא טעדליבענ רעביר

 -יװער יד ןופ גנוליײטּפָאספמאק יד ךיוא זיא לטיּפאק רעדנוזאב א

 -אנרָאספמאק רעניימעגלא רעד וצ טרעהעג טשינ ןבָאה סָאװ ,ןטסינָאיז

 -ראעגטימ ָאטעג ןיא דנאטשפיוא םעניימענלא ןתעב טשרע ןוא עיצאזינ

 ."בָאשז , ןטימ ,עּבורג עקידנעטשטסכלעז סלא ,טעב

 טרענעלקראפ רעמ ךָאנ ָאטעג סָאד זיא "עיצקא,-רַאוואי -עד ךָאנ
 -ראק ףיוא רעױטדַאטענ עיינ סָאד ןרָאוװעג טלעטשענפיוא זיא'ס .ןרָאװעג

 .ם.ס רעד ןרָאװעג טמיטשאב זיא ָאטעג םענופ רַאפימָאק סלא ,עקצילעמ

 ,"גנוסאפרעטרעוו , רעד ןופ רעטייל ,דַארנָאק רעריפמרוטשרעבַא
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 אל זש

 ַאטעג ןיא עזױּפ-םעטָא ןַא

 -רַאונַאי רעד תעב טלעטשענ טָאה "בָאשז , סָאװ ,דנאטשרעדיוו רעד

 רָאנ ,ןריי ייב רָאנ טשינ םשור ןקרַאטש ַא ןפורעגסיורא טָאה ,עיצקַא,

 ןגעו טדערעג טרָאד טָאה ןעמ .גנורעקלעפאב רעשיליוּפ רעד ייב ךיוא

 ןוא עטענרהרעד טרעדנוה, ןנעוו ,רעפמעק עשידיי יד ןֹופ תונוחצנ עסיורג

 .ו"ַאא "ןשטייד עטעדנוווראפ

 -רענָא טימ לופ ןעוועג זיא גנונעוואב עשידרערעטנוא עשיליוּפ יד

 -סנארט ערענעלק ןעמוקוצנָא ןביוהעגנָא ןבָאה'ס ןוא "בָאשז , ןראפ גנונעק

 ,!זיירק עקניל יד ןופ) ןלאירעטאמ-סיירפיוא ןוא עיצינומא ,רעוועג ןטרָאּפ

 רענענייא ףיוא רעװעג טפיוקעגנייא רעטייוו טָאה ןעמ .,(ךיז טייטשראפ

 ןענופעג ןיוש ךיז ןבָאה סָאװ ,םיחילש עלעיצעּפס ערעזדנוא ךרוד טנַאה

 -גיירא ןבָאה סָאװ ,ןקאילַאּפ ייב --- ָאטעג ןיא ןוא ,טייז רעשירא רעד ףיוא

 לשמל ,ןרעיומ יד ךרוד ,ןלַאנַאק ךרוד עיצינומא ןוא רעוועג סָאד טלנומשעג

 ןיילא ןביוהעגנָא ןעמ טָאה םעד רעסיוא ,סאנ ענלימ רעד ףיוא זדנוא ייב

 -- ןרער ןופ סעבמָאב ןוא רעשעלפדדניצ ,ןטַאנַארג-טנַאה ןקיטראפוצסיוא

 -ייא טנדרַאעגנייא טָאה ןעמ .ןשטייד יד ראפ ןטעברא סָאװ ,ןּפָאש יד ןיא

 .רעקינכעטָאריּפ ראפ .סרוק ןלעיצעּפס א ןוא סעירָאטַארַאבַאל ענעג

 -רא ערעזדנוא ןשיװצ סָאװ ,טייהנגעלעג יד טצונעגסיוא בָאה ךיא

 ,סעבמָאב ןטעבראוצסיוא ףיוא טיילכאפ ייווצ ןענופעג ךיז ןבָאה רעטעב

 -אוו) ּפָאש רעזדנוא ןופ עיצקעריד רעשידיי רעד וצ טדנעוועג ךיז ךיא בָאה

 ןּפָאש ערעזדנוא ןופ םענייא ןיא זא ,(טוהרענניפ ןוא יקסלעוואּפ ,רענעקרעס

 המכסה יד זא ,ךיז טייטשראפ .סעבמָאב וצ ןלייט ןטעבראסיוא רימ ןליוו

 "ייטראּפ , רעד ןיוש ןעמ טָאה טייצ רענעי וצ ,ןעמוקאב רימ ןבָאה םעד ףיוא
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 ו ָא ק ר ו ט םס ַא נ ָא י

 עקיבלעז סָאד טרעװ ןּפָאש ערעדנא ןיא ךיוא .טנַאזענּפָא טשינרָאנ ןיא

 -ןערב יד וצ .ןּפאש-רעכאמנטשרעב יד ןֹופ טיבעג ןפיוא --- ?עיצעּפס ,ןוטעג

 ןוויטימירּפ ,םענענייא ןַא ףיוא ןרָאװעג טעבראעגסיוא ןענעז סָאװ ,ןשאלפ

 סָאװ ,סָאטיוא עשטייד יד ןופ ןיזנעב ןעמונעג ןעמ טָאה ,ָאטעגנ ןיא ןפוא

 ןבָאה סָאװ ,סָאטיוא-טסאל יד ןֹופ ךיוא יו ,טארנדיי םוצ ןרָאפראפ ןענעז
 ."גננוסאפרעטרעוו , רעד ןופ --- וליפא ןוא ןּפָאש יד וצ טרעהעג

 ןרָאװעג ןפאשעג ןענעז'ס .ןרָאװעגנ טריזינאגרָאער זיא "באשז , רעד

 ידכ ,םעטסיס-עמרַאזַאק א ןרָאװעג טריפעגנייא זיא'ס .ןּפורנ-ספמאק 2

 עצנאג ןעוו ,ןפמאק-רַאונַאי יד ןופ רעלעפ רעד ןרזחרעביא טשינ ךיז לָאז'ס

 ןענעז ןוא "טשאררעביא , גנילצולּפ ןרָאװעג ןענעז ןעגנולײטּפָאספמאק

 ךיז טָאה'ס .ןעניזַאנַאמ-רעװעג ןוא סעזאב ערעייז ןופ ןסירענּפָא ןעוועג

 וצ ךיז יוזא יו ,רעפמעק יד ןופ גנולושסיוא עוויסנעטניא ןַא ןביוהעגנָא

 -ענ ןבעגעג ןענעז'ס ןוא ףָאטשנערב ,ןטַאנַארנ טימ ,רעוועג טימ ןיינאב

 -סיוא רעקיזָאד רעד טימ .קיטקַאט ןוא עינעטַארטס ןופ סעיצקעל ןרָאװ

 -אב ןעוועג ןענעז סָאװ ,"בָאשז , ןופ ןשטנעמ טריפעגנָא ןבָאה גנודליב

 .םינינע עשירעטילימ יד ןיא טנוואה

 -סעמראפ רעטצעל רעד וצ טיירגעג ךיז טָאה ןעמ : טרָאװ ןייא טימ

 "עזיױּפ-םעטָא , עניילק ַא רָאנ ןיא טציא זא ,קידנסיוו ,ןשטייד יד טימ גנוט

 רעוועשראוו ןיא דנאטשרעדיוו רעד .ןעמוק זומ גנוטסעמראפ יד זא ןוא

 ,ןעוועג ךָאנ ןענעז ןדיי ּוװ ,רעטרע ערעדנא טגערעגנָא ךיוא טָאה ָאטעג

 ,הטיחש רעד וצ קיליוויירפ ןייג וצ טשינ

 יד ףיוא "?עיצקא , ןא ןעמוקעגרָאפ רַאונַאי ןטס20 םעד זיא טָא

 טרָאד .קצעיוװָאזַאמ-קסנימ ןיא (400) ןדיי ענעבילבעגרעביא ךעלטשער

 ,קעה טימ ,טנעה עליוה טימ ןשטייד יד ףיוא ןפרָאװעג ןדיי יד ךיז ןבָאה

 יד ןפרָאוװאב ייז טימ ןוא קורב ןופ רענייטש ןסירעגסיורא ,סנזייא טימ

 עקירעביא עלא .ןשטייד עטעדנוווראפ עקינייא ןלאפעג ןענעז דלאב .םינילת

 טימ ןטייז עֶלַא ןופ טרָא סָאד קידנלעטשמורא ,ןניוצעגקירוצ ךיז ןבָאה

 ןדיי עשידלעה רעבָא ,עכעלקילגמוא יד ףיוא קידנענעפע ןוא רעוועג-ןישַאמ

 .ןטַאנַארג דניצ טימ ייז קידנפראוואב ןוא רעייפ ןקראטש א

 ןגעוו תועידי ןעמוקוצנָא ןביוהעגנָא ןבָאה רעטרע ערעדנא ןופ ךיוא

 | ."םעיצקא , יד תעב דנאטשרעדיוו
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 ןעװעג סע זיא יווַא

 -רערעטנוא ןעיוב וצ וויסנעטניא ןעמונעג ָאטענ ןיא ךיז טָאה ןעמ

 יז ןענעפָאוװאב וצ ףיוא ןדנַאפ-טלעג יד ,(סרעקנוב) ןשינעטלעהאב עשיד

 ןעמ סָאװ .,סעיצובירטנָאק יד ןופ ןעמונעג ןעמ טָאה סרעקנוב יד ףיוא ןֹוא

 -ייד יד טימ ןטפעשענ טריפעג ןבָאה עכלעוו ,ןדיי ףיוא טניילענפיורא טָאה

 עטניילענפיורא יד ןלָאצנייא טזומענ ןבָאה סָאו ,עכלעזא ייב רעדָא ,ןשט

 | ,ףָארטש ייז ףיוא

 וצ טייצ ןופ םנה ,"טריזיליבַאטס , ךיז טָאה ָאטעג ןיא ןּבעל סָאד

 טָאה "עלעטשלעפאב , יד .סעיצוקעזקע עקיטולב ןעמוקעגרָאפ ןענעז טייצ

 -רעטסָאלק טיײל-ַאּכאטשענ יד ,םינילת עריא טקישעגנפיורא ךעלנעטדנַאט

 םינילת יירד יד ןופ ןעמענ יד זיולב ןיוש .רעשעלב ןוא עזוארק ,רעיימ

 ;ענעז ייווצ עטשרע יד .ָאטעג ןיא ןדיי יד ייב קערש א ןפורענסיורא ןבָאה

 טייקיטשרודטולב רעייז טימ .טננעג רענזױּפ ןופ ?ןשטייד-פקלָאפ , ןעוועג

 ןענעז יירד עלא .ןאמ-.ס.ס ןשטייד ןייא טשינ ןגיטשעגרעביא ייז ןבָאה

 גונעג זיא'ס .ןעלטנאמ עיורג ,ענרעדעל ,עגנאל ןיא ןוטעגנָא ןעננאגעג ייז

 ןיא סאנ עצנאנ יד ןוא סאג א ףיוא ןזייוואב ץענרע ךיז ןלָאז ייז ,ןעוועג

 טמיראב ןעוועג ךָאנ ןיא רעיײמרעטסָאלק .ןשטנעמ ןופ ןברָאטשעגסיױא יו

 ?ירּפא ןט1/ םעד ,סטכאנוצ קיטיירפ ןקיטולב םעד תעב סָאװ ,םעד ןופ

 קָאטש ןטייווצ ןפיוא גנוניווװו א ןיא ןיירא שטייד א ךָאנ טימ רע זיא ,2

 "וצ ייז ןבָאה טלָאמעד) טכוזעג ןצימע טרָאד ןבָאה ייז .סאנ ענלימ ףיוא

 זיא ,הריד רעד ןיא ןיירא ןענעז ייז ןעוו .(המישר א טיול ןדיי ןעמונעג

 -דיזילַארַאּפ ַא ןעוועג זיא סָאד .לעטָאפ א ףיוא ןסעזענ דיי רערעטלע ןַא

 -רעטסָאלק ,טרָא ןופ ןריר טנָאקעג טשינ ךיז טָאה רעכלעוו ,שטנעמ רעט
 טדער רע ןעוו ,ףיוא טשינ טייטש רע סָאװראפ ,טנערפעגנ םיא טָאה רעיימ

 טשינ ןָאק ןוא קנארק זיא רע זא ,טרעפטנעעג טָאה דיי רעד .שטייד א טימ

 .ןייטשפיוא

 ,ןעז דלאב רימ ןלעו , ---רעיימרעטסָאלק טנַאזעג טָאה-- ?יוזא,,'--
 -ענוצ רע טָאה שטייד ןטייווצ ןטימ ןעמאזוצ ."ןעגנירּפש טסעוװ וד יו

 ןפיוא םיא ןפרָאװעגסיױרא ןוא רעטסנעפ םוצ לעטָאפ ןטימ דיי םעד טקור

 | | ,סאנ

 ץשידיי רֶאּפ א גָאט ןדעי ןבָאה טזומעג רעיימרעטפָאלק טָאה טציא

 .ןדיי ךָאנ "געיעג , ףיוא ןרָאפסיורא רע טנעלפ ירפרעדניא דלאב .תונברק
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 וו ָא ק ר ו ט סם ַא = 5 4

 ,דיי א ןסָאשרעד טָאה רע ּוװ ,טרָא םענופ ריט רעד ףיוא יצ ,רעיוט ןפיוא

 ןגָארטעג קעוװצ םעד וצ קידנעטש טָאה רע סָאװ) דיירק טימ רע טנעלפ

 רעמונ רעקידנפיול רעד ןעוועג זיא סָאד .רעמונ א ןענעכייצפיוא ,(ךיז ייב

 עכעלטע ןופ לָאצ רעד ייב ןטלאהעג ןיוש טָאה רע .ןברק ןשירפ ןייז ןופ

 .טרעדנוה

 רעד ףיוא ןענופעג לָאמא ךיז ןבָאה רעשעלב ןוא רעיײמרעטסָאלק

 רעפמעק ןפיוא ןסיוטשעגנָא ךיז ייז ןבָאה 48 רעיוט ןראפ .סאגנ עלימ

 -ענּפָא םיא ןבָאה ייז .עּפורג סעשַאירַאכַאז ןופ ,(ףַארב יכדרמ) "לאכימ ,

 םענופ רעטכעוו) ?רעטפיימזואַאה , רעד טניווװ סע נו ,טגערפעג ןֹוא טלעטש

 -עג עטנאקאב ייווצ יד טימ שינעגנענאב רעטראוורעדמוא רעד ןופ .(זיוה

 םעד ןענַאמרעד טנָאקעג טשינ ךיז ןפוא ןיאב ?אכימ טָאה םינילתדָאּפַאטש

 טָאה רע יוװ יוזא .טנעקעג טוג דָארג טָאה רע ןכלעוו ,רעטכעוו ןֹופ ןעמָאנ

 טנעה יד ראפ טּפאכעגנָא רעשעלב םיא טָאה ,ןעלמאטש ֹוצ ןביוהעגנָא

 .ףיוה ןפיוא ןנעלעג זיא סָאװו ,טסימ עּפוק א ןיא ןפרָאװעגניירא םיא ןוא

 טלעטשעגנָא ,רעװלָאװער םעד ןעמונענפיורא םאזננאל טָאה רעיײמרעטסָאלק

 :שיליוּפ ףיוא םיא טנערפענ ןוא ןלאכימ ףיוא םיא

 -נןטכארטראפ טשינ ,טָאה לאכימ ."עפול רעד ןיא וטסעז סָאװ , ---

 : טרעפטנעעג לענשצילב ,ךיז קיד

 ."טיוט םעד , ---

 ,ייז זיא רעפטנע רעד .טכאלעצ ךיז ןבָאה טײלדָאּפאטשעג עדייב

 ייז ןריפ ןוא ןייטשפיוא ןסייהעג ןלאכימ ןבָאה ייז .ןרָאװעגנ ןלעפעג ,םינּפא

 ,בלעווענ א ןיא ,רעיוט ןיא טריפענניירא ייז טָאה לאכימ .רעטכעווזיוה םוצ

 -עג טרָאד ךיז ןבָאה קילגמוא םוצ .רעטכעווזיוה םוצ טרעהעג טָאה סָאװ

 רעכלעוו ,רעשעלב . ..ןטרָאק ןיא טליּפשעג ןבָאה סָאװ ,ןדיי 15 א ןענופ
 טָאה ,(רעיוט ןיא ןבילבעגנ זיא רעײמרעטסָאלק) רעטשרע רעד ןיירא זיא

 אד טמוק סע גנולמאזראפ אראפ סָאװ ,טגערפעגנ ןוא ןריולראפ ?לסיבא ךיז

 | : ןפורעגסיוא דלאב ןוא רָאפ

 טשינ ,ךיז קידנעיירדסיוא ןוא ??ףיוא טשינ ריא טייטש סָאװ , ---

 .ןרעיײימרעטסָאלק ןפורעגנ רע טָאה סָאד -- ,"ץירפ , :ןעירשעגסיוא רעכיז

 לאכימ .טנאה ןיא רעװולָאװער ןטימ ןעגנורּפשעגניירא דלאב .זיא רענעי

 .ןרעשעלב ןוא ןרעיימרעטסָאלק ןשיווצ ןענופעגנ ךיז טָאה
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 ןעװעג סע זיא יוזַא

 ןעוועג זיא רעטכָאט סנעמעוו ,ןאמלעה ,הריד רעד ןופ סָאבעלאב רעד

 :ןפורעגנָא ךיז טָאה ,ןרעיײמרעטסָאלק ןוא ןרעשעלב טימ "טעדניירפאב ,

 ."ןַאמלעה ַארָאד זיא רעטכָאט ןיימ , --

 -ער יד טזָאלעגּפָארא םינילת-ָאּפאטשעג יד ןבָאה טנעמָאמ םעד ןיא

 םעדכַאנ דלאב .רעטכָאט ןייז ןבעגרעביא סעּפע ןסייהעג םיא ןוא ןרעװלָאװ

 -קעווא ןוא ןרעווָאר יד ףיוא טצעזענפיוא ךיז ,בוטש ןופ סיורא ייז ןענעז

 .ןרָאפעג

 יירד יד טשינ לָאז ןעמ יצ ,טכארטראפ לָאמניײא טשינ ךיז טָאה ןעמ

 םורָאװ ,ןריפוצכרוד רעווש ןעוועג טשינ טלָאװ סָאד .ןרידיווקיל ןטידנאב

 .ןיירא ָאטעג ןיא ןרעווָאר ערעייז ףיוא ןעמוקענ גָאט ןדעי ןענעז ייז

 רעבָא ,ןכוזאב טּפָא ךיוא ייז ןגעלפ ,סאנ ענלימ רעד ףיוא ,זדנוא

 ןגעלפ ייז .טעברא עקיטולב א ןוטוצּפָא טנאוועג טשינ ייז ןבָאה זדנוא ייב

 .דזַאיעשּפ ןפיוא סיורא ןוא סאנ ענלימ יד ,עקצילעמראק ןופ ןרָאפכרוד רָאנ

 יז ןבָאה ,9 ענלימ רעד ףיוא זיוה ?דליוו , א קידנרָאפייבראפ ,לָאמנייא

 ןרעװָאר יד ןופ ּפָארא ןענעז ייז .ןעמיוק ןֹופ טייג סָאװ ,ךיור א טקרעמאב

 -ענסיורא טרָאד ןופ ןבָאה ייז ןוא טרעיודעג גנאל טשינ .ןיהא ןיירא ןוא

 יָאלראפ א ןיא טניווװעג טרָאד ןבָאה סָאװ ,ןדיי "עדליוו, עּפורג א טריפ

 ףיוא טכארבענ ןיילא ןבָאה ןשטנעמ עקיטכיזרָאפ טשינ יד .הריד רענעז

 ןוא רעײמרעטסָאלק .ןסע טכָאקעג נגָאטייב ןבָאה ייז ;קילנמוא סָאד ךיז

 ,"עלעטשלעפעב , רעד ףיוא טריפענּפָא ןדיי עּכורג עצנאגנ יד ןבָאה רעשעלב

 רעד .ןעמוקעגקירוצ טשינ רעמ ןיוש ,םענייא רעסיוא ,ןענעז ייז ןענאוו ןופ

 שידיי א ענלימ רעד ףיוא טאהענ טָאה סָאװ ,טסירק א ןעוועג זיא רענייא

 ןדעי ךיז טנעלפ ןוא טייז רעשירא רעד ףיוא טניווועג טָאה ןיילא רע .בייוו

 ,טסירק סלא ,ןעמ טָאה םיא .ענלימ ףיוא רעיומ ןכרוד ןנירקרעבירא גָאט

 ןימ א) "קרַאּפ סיקסוועשירַאקס, ןיא ?עלעטשלעפעב , רעד ןופ טריפענּפָא

 אפ עטּפַאכעג יד ןטלאהעג טָאה ןעמ ווו ,(ןקאילָאּפ ראפ ץאלּפנאלשמוא

 ןעמ טָאה טרָאד ןופ ןוא טייז רעשירא רעד ףיוא סעוואלבָא יד תעב ןקאיל

 יוזא) ןאירַאמ רעקיפיפ רעד .דנאלשטייד ןייק טעברא ףיוא טקישענּפָא ייז

 רעיומ ןכרוד ןעמוקענקירוצ ןוא ןפָאלטנא טרָאד ןֹופ זיא (ןסייהעג רע טָאה

 ןופ ערעדנא ןוא ןפלָאדא טימ ןעלדנאה טנעלפ רע .סאנ ענלימ רעד ףיוא

 ,סאג ענלימ רעד
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 -קיל וצ שיגרענע ןעמונעג ךיז טָאה עיצאזינאנרָא-ספמאק עשידיי יד
 ןפיוא טאטנעטא ןכָאנ .רעקידעש ןוא ןטנעגא-ָאּפאטשעג עשידיי עלַא ןרידיוו

 -וקעג זיא ,טריפעגכרוד טָאה לאנַאק לארשי סָאװ ,יקסנירעש טְנאדנעֶמָאק
 ןופ ןטסריפ טרידיווקיל טָאה ןעמ .ןפרנווסיוא ערעדנא ףיוא ייר יִד ןעמ

 "עג ןסָאשרעד ךיוא זיא סע .ןשטייד יד טימ טעבראטימ ןייז ראפ טארנדיי

 ,לשריה רעסיוועג א.--- טנאה עטכער סנַאמלַאה ,סָאבעלאביּפָאש םעד .ןרָאװ

 -עבראטימ רעד .ןדיי טכארבעג ןדָאש ךס א טָאה סָאװ ,גיצנַאד ןופ דיי א
 יו ,יבָאב דערפ רעסקָאב רעד "5318, םייב "םליח-רעכיג , רעד ןופ רעט
 ,סאג ןיא ןרָאװעג .ןסָאשרעד ןענעז טסַא קעדע טנעגאדָאּפאטשעג רעד ךיוא

 ןטנידראפ ןייז ןענופעג ךיוא טָאה גיסָאנ דערפלא ר"ד .גָאט ןלעה ןטימ ןיא

 -ַאנ רעניילק רעד, --= ןיקסנירעש ןופ רעטערטראפ רעד יו טקנוּפ ,טיוט

 "רעכאמ-ןטשרעב , יד ייב גנולייווראפ א .תעב .,ןיקייל .י .וודא ,"ןָאעלָאּפ

 טריפעגסיוא ןוא רעפמעק-"בָאשז , עּפורג א ןלאפעגניירא טכירעגמוא: זיא
 (שזדָאל ןופ) ביורטנייו רעדירב טײלדָאּפאטשעג יד רעביא לייטרוא םעד

 רעשירא רעד ןופ ןעמוקעג לעיצעּפס ןענעז עכלעוו ,יקסווָאסַאקס קעלאל ןוא

 ןרָאװעג טּפיזעגכרוד זיא רע םגה ,יקסווָאסָאקס .גנולייווראפ רעד ףיוא טייז

 ןעמונענרעבירא םיא ןבָאה ןשטייד יד .ןבעל ןבילבעג רעבָא ןזיא ,ןליוק ןופ

 םיא ןוא (ןישאמ-ףליה-עכיג א טקישעג לעיצעּפס) טייז רעשירא רעד ףיוא

 טָאה עיצארוק רערעננעל א ךָאנ ."אנעמָא , קינילק רעד ןיא טנדרַאעגנייא

 ןרָאװענ רעטייוו זיא ןוא ןדנּוװ ענעמוקאב יד ןופ טלייהענסיוא ךיז רע

 .טייז רעשירא רעד ףיוא ?קיטעט ,

 ףיוא ןטאטנעטא ןרָאװעג טריפענכרוד רעטייוו ןענעז ?בָאשז , ןכרוד

 -נאלשמוא ןופ רעטייל רעטצעל רעד ןעוועג זיא רעכלעוו ,ןנרעבנעטסריפ

 -ראפ ,יקסנירעש יו טקנוּפ ,זיא גנילרעמש .ןגננילרעמש ףיוא ןוא ,ץאלּפ

 יד ןופ ןרָאװעגנ ןסָאשרעד רעטעּפש ןיא רעטשרע רעד .ןרָאוװענ טעדנווו

 -אב ןיא רעטייוצ רעד ןוא ,טנידעג יירט יוזא טָאה רע עכלעוו ,ןשטייד

 ןופ טנאדנעמָאק סלא רענלָאפכָאנ סניקייל ןוא ןייז ,דרָאמטסבלעז ןעגנאג

 .שזדָאל ןופ ץישזיּפ טאקָאוװדא ןרָאװעג זיא יײצילַאּפ רעשידיי רעד

 יד טָאה --רענערט רעקידהמחלמראפ ַא--- ?עּפלַאמ עלע , רופמ רעד

20 



 רע .תורצ ענעטָארכעג ןוטעגּפָא ,"טעבראעג, טָאה רֶע ּוװ ,ןצלוש יב ןדיִי
 .ןרָאװעג ןסָאשרעד "בָאשז, ןכרוד ךיוא זיא

 ףיוא ןלייטרוא-טיוט .ייר א ןרָאװעג ןגָארטעגסיױרא ךָאנ ןענעז סע .

 -- ןרעדנא ןשיווצ ,רעטעבראטימ עשטייד ןוא ןטנענאדָאּפאטשעג עשידיי

 טָאה יז .אנווונַאמ אקשישטנַארפ ןירעצנעט .רעטמיראב-קירעיורט רעד ףיוא

 | .ָאטענ ןיא ,ןזיוואב טשינ רעמ רעבָא ךיז

 ןשטייד יד ףיוא ןבָאה ןלייטרוא-טיוט עלא יד זא ,טנאסערעטניא

 רעייז ןופ .ןעוועג טשינ ןענעז'ס ןוא קורדנייא םוש ןייק טכַאמעג טשינ

 ,שטייד א ָאטענ ןיא ןלאפעג זיא'ס ןעוו ,ןנעקַאד .סעיסערּפער ןייק טייז

 טָאה ראפרעד .ןדיי טרעדנוה רעביא ןסישסיוא טנַאקעג ראפרעד ייז ןבָאה

 יד ףיוא ןטאטנעטא ןייק ָאטעג ןיא ןריפוצכרוד טשינ טימאב ךיז ןעמ

 יי | ."עלעטשלעפעב , רעד ןופ םינילת

 ,טנלימ ףיוא רעיוט םייב טכאנראפ ןענאטשעג לָאמא ןיב ךיא ןעוו

 ,ןביילב ןייטש , :שטייד ףיוא יירשענ א טרעהרעד סנטייוורעד ןופ ךיא בָאה

 אד סָאװ ,ןריטנעירָא וצ ןזיוואב ךיז בָאה'כ רעדייא ןוא ?!ןביילב ןייטש

 ,םימחר ןטעבעג ןֹוא יורפ עשידיי א ןפָאלענוצ רעיוט םוצ זיא ,ןעשענ זיא

 דעיוט םענופ ?ריט סָאד טכאמענפיוא לענש בָאה ךיא ,ןזָאלניירא יז לָאז'כ

 ןופ זיוה א ןיא ןדנווושראפ יז זןיא עסאלבטיוט א .טזָאלענכרוד יז ןוא

 טייז רענעי ןופ רימ ראפ סיוא טסקאוו סע ןוא טרעיודעג גנאל טשינ .ענלימ

 טימ ןפָאלעגנָא ןניוא טימ ,םרַאדנַאשז רעשטייד רענעסעדפעגנָא ןַא רעיוט

 סָאד ןענעפע ךימ טסייה ןוא ,טנאה ןיא רעווענ-ןישאמ ןטימ ןוא טולב

 סָאװראפ ךימ טנערפ ,ןסיש םוצ טיירג עזָאּפ א ןיא ,שטייד רעד .לריט

 -ןטבטלאק יד ןריולראפ טשינ בָאה ךיא ."ןידיי יד , טזָאלענכרוד בָאה'כ

 -טרעוו , ןיא זדנוא ייב ָאד טעברא יורפ יד זא ,טרעפטנעעגנ םיא ןוא טייקיט

 דעסיוא ,םראדנאשז רעד .טזָאלעגניירא יז ךיא בָאה ראפרעד ,"ננוסאפרע

 : רעטייוו טדער ,סעכ ראפ ךיז

 ןייטש ןסייהעג ריא בָאה ךיא זא ,טרעהעג ךָאד טפָאה וד רעבָא , ---

 ."ןפלָאהעג םעד ןיא ריא טסָאה וד ןוא .ןפָאלטנא זיא יז ןוא ןביילב

 "רעדייל , בָאה ךיא זא ,ןקידייטראפ ֹוצ ןביוהעגנָא ךיז בָאה ךיא

 טלַאמעד זיא סע) ןטלאהראפ יז טָאה רע זא ,ןעזעג טשינ ןוא טרעהעג טשינ
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 וו ָא ק ר ו ט ס ַא נ ָא י

 ןייז ףיוא רימ טזייוו רע ,(גָאטימכָאנ-רעטניוו רעקידלּפענ .א' ןעוועג דארג

 ; טגָאז ןוא לרענייזטנַאה

 ןעגנערב טשינ טונימ ייווצ ןופ ךשמ ןיא יז טסעוו וד בוא, --|

 ."טנוה א יו ןסישרעד ךיד ךיא ?עוװ ,רימ וצ

 ענלימ רעד סיואגנעל ןפיול ךיז זָאל ןוא ךיא רעפטנע -- "טוג, --

 יד סילשאב ןוא ןבעל ןטימ ןיוש ךיז ךיא ןגעזעג ןעקנַאדעג יד ןיא .סאג

 ,סייוש-טיוט א טימ ןסָאגאב ,יוזא קידנפיול ."ןעניפענ וצ טשינ , יורפ

 ףיוא גנעל רעצנאג רעד ןיא סיוא ךיז יצ ןוא סיוא שטילנ א ךיז ךיא ביג

 .םראדנאשז םענופ רעטכעלענ קראטש א ךיז רעטניה רעה ךיא .דרע רעד

 -עג טשינ טָאה ענעצס עצנאג יד .דניוושראפ ןוא ףיוא לענש ייטש ךיא

 ,םראדנאשז םעד דלעמ ןוא קירוצ ףיול ךיא ,טונימ ייווצ יו רעמ טרעיוד

 טָאה סָאװ ,םרַאדנַאשז רעד .ןעניפעג טנָאקעגנ טשינ יז ךיא בָאה רעדייל זא

 טימ טציא טעוװ רע סָאוװ ,סייוו ךיא יצ ,ךימס טנערפ ,טלכיימשעגנ ןיוש

 .ןוט רימ

 .ךיא רעפטנע -- ?ָאי, --

 -טנא ןצימע ןפלעהוצ לָאמא ךָאנ טסעוװ וד ביוא ,קנעדעגנ ָאזלַא , ---

 ךרוד ןטלאהראפ טרעוו רע ןעוו טייצ רעד ןיא ,ךיז וצ ןזָאלניירא ןוא ןפיול

 ."ןרעוו ןסָאשרעד טרָא ןפיוא ףכית וטסעוו ,טכאמ רעשטייד רעד

 םראדנאשז רעד ךיז טיירד ,רעטרעוו רָאּפ עקיזָאד יד טנָאזענּפָא

 "ךייוו , םיא טָאה ןלאפ ןיימ זא ,םינּפא . . .טדניוושראפ ןוא רימ ןופ ּפָא

 ...ןקידעבעל א טזָאלענּפָא ךימ טָאה רע ןוא טכאמעג

* : * 

 לדנטרעג ןיא ךיז טָאה ,"עיצקַא -ראונאי דעד ןופ גָאט ןטשרע ןיא

 ,עקצילעמראק ןוא עיּפילַאװַאנענלימ ןשיווצ ןגעלעג זיא סָאװ ,(רעווקס)

 רעד ףיוא .ןייוועג-רעדניק א טרעהרעד ,םוירָאטירעט "ןדליוו, ןפיוא ה"ד

 רעפענמוא ןֹופ דניק שידיי א ןסעזעג ךיז זיא דרע רענעריורפראפ רעסאנ

 ןופ ,דניק א ןנעלענ זיא'ס ןכלעוו ןיא ,עלעניוו ןיילק א טניוועג ןוא רָאי 8

 סָאד .טנייועג ךעלקערש טָאה ערענעלק סָאד .טלא רָאי ץנאנ ןייק טשינ

 "עיצקא , רעד תעב טזָאלעגרעביא עמאמ עכעלקילנגמוא ןא יאדווא טָאה
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 ןעװעג סע זיא יוזא

 טשינ ןוא טָאנ טשינ רעבָא ,?טָאראב סטָאנ, ףיוא רעדניק ייווצ עריא

 -מוא טָאה דניק ערענעלק סָאד .ןעוועג םחרמ ייז ףיוא ךיז ןבָאה ןשטנעמ
 טפראדעג ךיז ןבָאה ןעלמיה יד זא ,ןעירשעג ןוא טנייוועג ךעלרעהפיוא

 ּפָארא ןזיא'ס -- ןוא ןטלָאּפשענ ךיז ןבָאה ןעלמיה יד ןוא . , .ןטלאּפש

  םעד טָאה סָאװ ,עלעדיימ עקירעי-יירד סָאד ...יינש רעסאנ ,רעסיורג א

 ;ןגירשעג טשינ ןוא טנייוועג טשינ טָאה ,עמאמ יד ןטָארטראפ דניק ןרענעלק

 ןוא דניק ערענעלק סָאד ןעשטנַאינ ןוא ןניוו ןייא ןיא ןטלאהענ טָאה יז

 -ענ רעטייוו ןוא יינש םעד למינּפ ריא ןופ טשיװענּפָא טייצ וצ טייצ ןופ

 א יו ןעזענסיוא טָאה "עמאמ , עקירעיֿפ םיוק יד .עלעניוו סָאד טלקָאש

 עקיטכיל ,עסיורג ייווצ טכיילעגסיורא ןבָאה סע ןכלעוו ןופ ,ןאוולָאב-יינש

 ...ןגיוא עשידיי

 -רעדיוש סָאד ןעז ךיוא ייז ןלָאז .םירבח עניימ ןפורענוצ בָאה ךיא

 -סיוא ןענעז ךעלרעדניק ערעזדנוא סָאװ ףיוא ,ןעז ייז ןלָאז ;דליב עכעל

 יד ןבעלרעביא טעוו ייז ןופ רעצימע ביוא -- ןוא ,ןרָאװענ טלעטשעג

 סע לָאז ןוא ןעזענ טָאה רע סָאו ,םעד ןנעוו ןלייצרעד רע לָאז ,המחלמ

 יד ןופ רעכעלקערש ןיא דליב עקיזָאד סָאד .תורוד רוד ףיוא ןיינרעביא

 סעמאמ ּפִא טסייר ןעמ יוװ ; ןעזעג טציא זיב ןבָאה רימ סָאװ ,רעדליב עלא

 ;ןניוא ערעייז ןיא ןעייווצ ףיוא ייז טסיירעצ ןעמ ןוא רעדניק ערעייז ןופ

 ןעמ יו ;ןרעיומ יד ייב ךעלעּפעק עקידלושמוא ערעייז טקאהעצ ןעמ יוװ

 רעד ןופ דליב עקיזָאד סָאד .סעמאמ ערעייז טימ ןעמאזוצ ךרוד ייז טסיש

 לרעדורב יצ ,?לרעטסעוװוש ריא ןיא ןיירא טכיוה סָאװ ,"עמאמ , רעקירעיֿפ

 סע טקנעשאב ןוא ןבעל םענעביוהעגנָא טשינ ךָאנ ריא ןופ לייט ןסיורנ א

 טשינ טייצ רענעי ןיא ענעסקאוורעד ייב ןיוש זיא סָאװ ,טייקמעראוו טימ

 ןוא .ןדייועגניא ענייד עלא ןוא חומ ןייד ךרוד טרעכעל ,אצמנב ןעוועג

 טימ ןפלעה ייז ןענָאק ןוא ךיז ןקוקוצ ןוא סנטייוורעד ןופ ןייטש טזומ וד

 ןוא רַאדנַאשז רעד ןוא .סיורא ריד ןופ טקיטולב סָאװ ,ץכערק ןזיולב א

 ךיד ןזָאל ןוא ןכאל ןוא סנטייוורעד ןופ ןעייטש ןראדנאשז ערעדנא יד

 רעיוט ןייד ןופ סופ א סיורא טסלעטש וד רָאנ יו .רעדניק יד וצ וצ טשינ

 לסיבא ןנעוו-- רעסאוו קנורט א שטָאכ ןעננערב רעדניק יד טסליוו ןוא

 א יצ --.ןעמולח טנַאקעג טשינ ןיוש וליפא טלָאמעד רימ ןבָאה ךלימ

 יד ךרוד טדיינש ,(רעקוצ ןטערטראפ ןדנוא טָאה סָאװ) לרעקוצ ל?קיטש
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 -לעז יד שטָאכ ייז ןטְלָאװ .וצ טשינ זדנוא ןזָאל ןשטייד יד .ליוק ,א טפול
 לאפ םעד ןיא ךָאד ייז ןטלָאװ ,רעדניק יד ראפ ?טעדנעּפשענ; ליוק עקיב
 ןעוועג רעדניק עשידיי ראפ טלָאװ סאד .רֶעבָא .ךאז ערָאטינַאמוה א ןוטעג
 ד ןעמונעגוצ ןשטייד עבעלשטְנעממוא יד טלָאװ סע ןוא טוג וצ ,ןייש וצ
 ןייטש ןזומ רימ ןוא . . "לקאטקעּפְס ןראברעדנּוװ, אזא ןופ טייקבעלנעמ
 ."וירִד רעד ןופ טייקשידלעה יד ןרעדנּוװאב .ןוא ךיז ןקוקוצ ןוא זָאלפליה
 -עלק ןופ ןייוועג עקידנעיירשלמיח .סָאד ןרעהסיוא ןֹוא "עמאמ, רעקירעי
 רעטייוו טסיב וד .טצאלּפעג טשינ ריד ייב זיא ץרַאה סָאד ןוא ,דניק ןרענ
 רָאט ןעמ ,ןיינ ... ןבעל טלָאװעג רעטייוו טסָאה ןוא ןפָאלש ןעגנאנעג
 ךיז טכאנייב ןסילשאב רימ .ןעוועטאר רעֶדְניִק יד זומ ןעמ ,ןפָאלש טשינ
 ןייז טשינ ןלָאז םע ידכ .רעדניק יד ןעגנערבוצניירא ןוא ןענעבנגוצסיודא
 ,לרעקוצ לקיטש ַא ןוא יט לשעלפ א טימ רענייא טמענ ,ןעיירשעג ןייק
 -מוא םוצ) ריפ עלא ףיוא רעדניק יד וצ וצ טייחרעליטש ךיז טכיילש רע
 ןרָאטקעשזָארּפ יו ,עקיטכיל עכלעזא ןעוועג טלָאמעד טכענ יד ןענעז קילנ
 י יי .(סמיה ןופ ןטכיולעג ןטלָאװ
 ןעּפירקס סָאד טרעהרעד אמתסמ ןבָאה רעביאנגעק ןופ ןרַאדנַאשז יד = }
 עקישטניילק סָאד .יירעסיש א טנפעעג ןוא זדנוא ייב לריט ןטנפעעג םענופ
 םינּפא ןיא סָאװ ,"עלעמאמ , עניילק סָאד ;ןענייוו וצ ןביוהעגנָא טָאה דניק
 ךעלעטנעה עטרעגָאמעגסיוא יד טימ טָאה ,ןרָאװעג ןפָאלשטנא לייוו א ףיוא
 -וקנָא ןַא ןופ ןציש טלָאװעג סע טלָאװ יז יו ,עלעניוו סָאד טלעטשראפ
 -וצרעביא יו ןבילבעגרעביא טשינ רעמ זיא רבח םעד .ראפעג רעקידנעמ
 -עגנייא קידנעייז ,ןוא לרעקוצ ןטימ ייט לשעלפ סָאד עלעניוו ןבעג ןזָאל
 ףיוא ןכירקוצקירוצ ,ליוק א ןופ ןרעוו וצ ןפָארטעג עדנוקעס עדעי טלעטש
 -ןפב יד זיב ,ןטראוורעביא ןוא ןיירא רעיוט ןקיאייברעד א ןיא ריפ עלא
 עיּפילַאװַאנ רעד ךרוד-- ןַאד ןוא ןסיש וצ ןרעהפיוא ןלעו תויח עקיט
 .זדנוא וצ ןעמוקוצקירוצ רעקידעבעל א םיוק --סאג

 -+עדניק ייווצ יד ןענעז ,רעיוט םוצ ּפָארא סנגרָאמוצ ןיב ךיא ןעוו
 ןסעזעג ךיז זיא ?עלעמאמ , סָאד .טרָא ןקיבלעז ןפיוא ןעוועג ךָאנ ךעל
 סע .עלעגיוו ןיא --- לשפנ ערענעלק סָאד ,דרע רעטלאק רעסאנ רעד ףיוא
 -עג ןיא ייז ןבענ ןוא ... תוחוכ טלעפראפ -- טנייוועג טשינ ןיוש טָאה
 סָאד ךיז טָאה גָאט ןצנאנ םעד ךיוא .טרירעג טשינ ייט לשעלפ סָאד ןנעל
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 "יו סָאד טלקַאשעג רעטייוו ןֹוא .םעד וצ טרירענוצ טשינ דניק ערעטלע

 ןענעז טכאנייב .טרעהעג טשינ רעמ ןיוש ךיז טָאה ןייוועג ןייק ןוא .עלענ

 "םחרמ , ייז ףיוא ךיז טָאה ןעמ .ןדנוושראפ ץאלּפ םעד ןֹופ רעדנַיק יד

 ;לקאטקעּפס םעד גונעג טאהעג ןיוש ןבָאה ןשטייד יד זא.,ךעלגעמ .ןעוועג

 דניק םענופ ןענייוועג יד רעבָא .ןעמונעגוצ ייז טָאה טרעקניּפ --- ךעלנעמ

 "יא עשידיי עקידנטכיול .יד ;טרעהעגפיוא טשינ ןרעיוא עניימ ןיא ןבָאה

 .טזָאלראפ טשינ רעמ ןיוש ךימ ןבָאה ?עמאמ ,.רעקירעי-2 רעד ןופ ךעלעג

 ךיא .ןבעל .ןיימ ןופ ףוס םוצ זיב ןזָאלראפ טשינ ןיוש ךימ ןלעוו ייז ןוא

 סָאװ ,ךיא ---.ייז ןופ ףיולטנא ךיא ןוא ךיז ראפ טכאנייב קידנעטש ייז עז

 .ןבעל רעטייוו ךָאנ ןָאס

 אה 2 'ו

 יד) שינעביולרעד א ןלעטשסיוא ןסייחעג ךיז ךיא בָאה סנגרָאמוצ

 "רעד עכלעזא ןבענוצסיורא ןיילא טכער א טאהעג טָאה "גנופאפרעטרעוו ,

 -לעפעב , רעד ןופ ןעמענ טזומעג סע ןבָאה ןּפָאש ערעדנא יד ;ןשינעביול

 -ראעג טָאה סָאװ ,רעגָאוװש ןיימ ןכוזאב ןעננאנעג ןיּב ךיא ןוא ("עלעטש

 יָאוואנ ןוא עקצילעמראק יד ,82781 עשנעג ףיוא ּפָאש ןיא ןסונ ייב טעב

 ןיק טשינ טעז ןעמס .ןברָאטשענסיױא יו ןצנאגניא ןענעז ןסאג יקּפיִל

 ,סטוג ןוא בָאה שידיי ןסאגנ יד ףיוא ךיז טרענלאוו טרָאד ןוא ָאד .שטנעמ

 ,טערטרָאּפ רעקיזיר א טייטש יקּפילאוואנ ףיוא רעיומ א ייב .רעכיב עשידיי

 א טערטרָאּפ ןפיוא עז ןוא רעבירא יינ ךיא .דימ טריסערעטניאראפ סע

 רַאזַאל רָאטקאדער ןֹופ יורפ יד) הנשוש ןיטסיטרא יד -- םיִנּפ טנאקאב

 ןויב טָאה יז) הריד ריא טקידיילענפיוא ךעלניישראוו טָאה ןעמ .(ןַאהַאק

 -עלטסניק םעד ןוא (סאג יקּפילָאװַאנ ףיוא טניווועג דנאלסור ןייק ןרָאפּפָא

 .םאנ ןפיוא טזָאלענרעביא ןעמ טָאה טערטרָאּפ ןסיורנ ןטריפעגסיוא-שיר

 ,ןסָאלשאב ךיא בָאה עשראוו ןיא "שינעביילברעביא  ריא ןופ סורנ םעד

 -ייוו יינ ךיא .ןבענוצּפָא ריא ,המחלמ יד ןבעלרעביא רָאנ לע ךיא ביוא

 ךיא .ןיירא ּפָאש ןיא ןסונ ֹוצ םוק ןוא עשנענ ,עשטָאמס רעד רעביא רעט

 .טזָאלענניירא רעוו ןוא שינעביולרעד ןיימ זייוואב

 -עגנָא טרָאד ןבָאה ןשטייד יד סָאװ ,ןברוח םענופ ךיז סיוורעד ךיא

 סע עכלעוו ןשיווצ ,עטענרהרעד ךס א ;"עיצקא,-ראונאי רעד תעב טכאמ
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 יִד -- ,םייהטרעוו אנעלעה ןירעגניז-ןרעּפָא עטנאקאב יד ךיוא ךיז טניפעג

 רעד תעב זיא'ס ןעוו .רענוַארב קעציוו רעלאמ-טסנוק םענופ ןירעגעווש

 ןשיווצ ,ןעיורפ עקינייא ךיז ןבָאה ,ּפָאש סעסונ ףיוא ייר יד ןעמוקעג "עיצקא,

 ןשיווצ ?רעמעק א ןיא ןטלאהאבוצסיוא ןסָאלשאב ,םייהטרעוו יד ךיוא ייז

 רעוועגןישאמ טימ ןוא ןיירא טרָאד ןענעז ןשטייד יד .ןרעדעפ ןפיוה א

 יד ןנעלעג ןענעז'ס רעכלעוו רעטנוא ,ןרעדעפ עּכוק רעד ןיא ןסָאשעגניירא

 טימ טברַאפַאב ןוא ןעמוקענמוא ייז ןענעז עלא .ןעיורפ ענעטלאהאבקסיוא

 -וצ ??שטעק , סטרעקניּפ טָאה "עיצקא , רעד ךָאנ .ןרעדעפ יד טולב רעייז

 תיב רעשנעג ןפיוא טריפענקעווא ייז ןוא תונברק עקידלושמוא יד ןעמונעג

 ןוז רעקיצנייא סרעגָאוװש ןיימ .טאהעג טשינ רע טָאה ןריפ וצ טייוו .םלוע

 יד ,ןירענעװש יד .טייז רעשירא רעד ףיוא ךיוא ןיוש ךיז טניפעג קערוי

 .ןיינוצרעבירא נעט יד ךיז ןטיירג ,רעטומ ריא טימ ,ןיטצרא-ןָאצ

* : * 

 נָאטראפ ןיוש ךיא ןיב ,טייקיזָאלפָאלש ףיוא ןטילעג בָאה ךיא תויה

 זיוה ןיימ ןופ ןעננאגענּפָארא ןיב ךיא ןעוו ,לָאמנייא ,סאנ ןפיוא ןעוועג

 רעד ,ףעש רעיינ רעזדנוא ןסקאוועגסיוא רימ ראפ זיא ,ענלימ רעד ףיוא

 א זדנוא וצ טצעזענניירא טָאה ?גננוסאפרעטרעוו , יד) רעריפנעטָאר-,ס.ס

 -םיוא יד טאהעג טָאה סָאװ ,ןאמ-ייטראּפ ןגנוי א ,"רָאטקעריד-ּףעש ,

 ךיוא טָאה לעקניפ ףלָאדא .(זדנוא ייב "טעברא, יד ןרילָארטנַאק וצ עבאג

 -אב לָאמעלא םיא טנעלפ גנוטייל עשידיי יד ..."?ןסיבעגנייא, לענש םיא

 .תונתמ ענעדישראפ טימ ןוא ןייוו ןוא קאינָאק טימ (ןפלָאדַא ךרוד) ןגרָאז

 טָאה טייצ וצ טייצ ןופ רעבָא .טכאמענ "רעכייוו  טימרעד םיא טָאה ןעמ

 בָאה טנעמַאמ אזא ףיוא .ןדנוצעגנָא טולב-.ס.ס עשיטניה סָאד םיא ייב ךיז

 ןא ,ךימ רע טלאפאב ,החיצר טימ לופ ,ןפָארטעגנָא טציא עקאט םיא ךיא

 א ָאד ןיוש רע זיא טָא .גנונעדרַא "עשידיי עקיסייש , א זדנוא ייב זיא'ס

 רעיוט סָאד .רעיוט םייב "ץושקרעוו , ןייק טשינ טעז'מ ןוא העש עבלאה

 םעד ךיז ייב טאהענ טָאה רעריפנעטָאר רעד ןוא ןסָאלשראפ ןעוועג זיא

 .ודא ץושקרעוו רעד רושזיד טאהעג טָאה העש רעד ןיא .לסילש ןטייווצ

 בָאה ךיא .(רעטסיימ-רעדיינש רעוועשראוו ןטנאקאב ןופ ןוז א) לעּפַאניײװ
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 זעװעג סע זיא ייזַא

 ןטימ טָאה ךעלניישראוו זא ,ןקיאוראב ֹוצ ןביוהעגנָא רעריפנעטַאר םעד

 םעד טזָאלראפ טשינ ךָאד רע טלָאװ שרעדנא ,טריסַאּפ סעּפע "ץושקרעוו ,

 -םיוא םיא ףכית ןסייהעג ךימ טָאה רעריפנעטָאר רעשיטניה רעד .ןטפָאּפ

 : .ָארויב ןיא םיא וצ ןעננערב ןוא ןכוז

 :;ןעזענסיוארָאפ בָאה ךיא יו יוזא ןעוועג עקאט זיא ןלעּפַאניײװ טימ

 דָארג רע זיא ?זמילש םוצ ןוא ןצרעמש-ךיוב עקרַאטש ןעמוקַאב טָאה רע

 א ןיא ןיירא ,ןעמוקעגנָא זיא רעריפנעטָאר רעד סָאװ ,טנעמָאמ םעד ןיא

 ...זיוה

 רעזדנוא ןופ גנונערפיוא רעד ןנעוו טלייצרעד ןלעּפַאניײװ בָאה ךיא

 ךיז ןוא םיא ראפ ןלעטש ךיילנ ךיז זומ רע זא ,טגָאזעג םיא ןוא ףעש

 -יא רימ ,םיא ףיוא קידנקוק טשינ ,טָאה רעריפנעטַאר רעד .ןקידלושטנא

 "אס , םעד וטסעוו רענייזא 7 ,, :טנָאזעג ןוא ווירב ןטכאמראפ א ןבעגעגרעב

 -ענ טָאה סָאד סָאװ) ?עלעטשלעפעב , רעד ףיוא ןריפּפָא ?טסישזַאטָאב

 -ענ ןיא ?לעּפאנייוו .(ןלעטשוצרָאפ רעווש טשינ ךיז זיא ,םיא ראפ ןסייה

 רעד .ךיז ןקידלושטנא ֹוצ ןוא ןעלמאטש וצ ןביוהעגנָא ,סאלב-טיוט ןרָאװ

 ןקידייטראפ טשינ ךיז םיא טזָאל ,ןרעה טשינרָאנ רעבָא ליוו רעריפנעטָאר

 םעד וטסעו רענייזא 7 ?ןענאטשראפ טסָאה , :רימ ֹוצ רָאנ טדער ןוא

 -- טציא ןוא ?עלעטשלעפעב , רעד ףיֹוא ןריפּפָא ?טסישזַאטָאבַאס ,

 . .."שראמ
 .רעטיב זיא'ס , :רבח ןיימפ וצ ךיא גָאז ,ָארויב ןופ קידנעייגסיורא

 ןדניושראפ ןזומ ?עוו ךיא ךיוא זא ,רָאלק ..."סיפ ןכאמ ןזומ טסעוו

 ,לעפאב םעד ןריפסיוא טשינ לעוו ךיא ביוא לייוו ,סאג ענלימ רעד ןופ

 רעדליש ןוא יורפ ןיימ וצ ףיורא ףיול ךיא .ףָארטש עקיבלעז יד רימ טָארד

 ןעננילענ טשינ טעווס ביוא זא ,רעביא ריא בינ ךיא .עיצאוטיס יד ריא

 ןלעּפאנייוו טימ ןעמאזוצ ךיא לע ,רעריפנעטָאר ןופ סולשאב םעד ןרעדנע .וצ

 ךָאנ זא ,סייוו ךיא ,שרעדנא ץענרע ןטלאהאנסיוא ךיז ןוא ןפיולטנא ןזומ

 ןיא סָאד ןוא רעריפנעטָאר ןפיוא ןקריוו וצ דנאטשמיא זיא שטנעמ ןייא

 טימ .ענלימ ףיוא זדנוא ייב טניווװ סָאװ ,ןידיי עשטייד א ,ַאניג יורפ יד

 ךָאנ ןָאק ענייא יז ןוא רעריפנעטָאר רעשיטניה רעד ךָאנ ךיז טנכער ריא

 ,ןפרָאװעגסיורא רעריפנטָאר רעד ןיוש טָאה ןפלָאדַא .הריזנ יד ןעײרשּפָא

 לָאמנייק ךיז טָאה סָאװ ,אניג יורפ יד .ןרינעוורעטניא ןעמוקעג זיא רע ןעוו
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 טרַא ק ר ו ט / ס א נָא ו

 ךיילג לָאמ סָאד ךיוא ךיז טָאה ,הבוט א דיי א ןוט וצ טגָאזענּפָא טשינ

 ףיוא ךיז וצ ןטעבראפ רעריפנעטָאר םעד טָאה יז .טעברא רעד וצ ןעמונענ

 .ןייז ?חומ לָאמ סָאד ןלעּפַאנייװ לָאז רע ,םיא טסולפנייאאב ןוא קיטשירפ

 "ןידיי עבלאה , א ןעוועג זיא ,טרופקנַארפ ייב ,ךאבנעפָא ןופ ַאניגנ יורפ יד

 ןיא רעילפ-טפול א רעדורב א טאהעג טָאה ןוא עמאמ רעכעלטסירק א ןופ

 לָאמנייא טשינ ןוא טסווװעג ןופרעד ןבָאה ןשטייד יד .יימרַא רעשטייד רעד

 טָאה יז .טייז רעשירא רעד ףיוא עקשטייד סלא ןעניווו וצ טגיילעגרַאפ ריא

 .ָאטענ ןיא ןַאמ ןשידיי ריא ןופ ?רוג םעד טלייטעג ןוא טנָאזענּפָא ןופרעד ךיז

 ,ןטנעדיצניא רָאּפ א ךָאנ ןוא רעריפנעטָאר ןטימ לאפ רעקיזָאד רעד

 רימ טָאה ,טמא ןיימ טימ תוכייש ןיא טאהענ םיא טימ בָאה ךיא סָאװ

 ,םאנ ענלימ רעד ףיוא עלא ראפ רעטנוזענ ןייז טעוו סע זא ,טנייצרעביא

 תעב ,ךיא בָאה לָאמנייא טשינ .טמא םעד ןופ ןעיצקירוצ ךיז לע ךיא ןעוו

 לגניצ ןפיוא טנאה יד ןטלאהעג ןיוש ,רעריפנעטָאר ןטימ "ךערּפשענ , א

 רעבָא ךיז בָאה ךיא .טנוה ןקיטולב םעד ןניילוצקעווא טיירנ רעולָאוװער ןופ

 סָאד ןצנעװקעסנָאק ַארַאפ סָאװ ,םעד ןופ ןובשחו ןיד א ןבענענּפָא דימת

 .ןּפָאש-ענלימ יד ןופ ןדיי טרעדנוה רָאֹּפ יד ראפ ןעננערב ךיז טימ ןָאק

 טכא ןיא ןעמונעג ןטנעמונרא עלא יד ןבָאה ענלימ רעד ןופ םירבח עניימ

 רעריפנעטָאר םעד ןדלָאמענ ןבָאה ייז ןעוו .טמא ןיימ ןופ טיירפאב ךימ ןוא

 סָאװ טוג ץנאג, :טרעפטנעעג ןדירפוצ רע טָאה ,רענלָאפכָאנ ןיימ ןנעוו

 ןיימ) "ןגיוא עקיזיּפש יד טימ , רעטייל-ץושקרעוו םעד ןטיבעגנ טָאה ריא

 ... ןגָארטראפ טנַאקעג טשינ םיא בָאה ךיא ,, .(טנעקענ טשינ רע טָאה ןעמָאנ

 ןפיוא ןרָאװעג טקישעגקעװא רעריפנעטַאר רעד זיא םעד ךָאנ ץרוק

 -ראפ א ,ףעש רעיינ א ןרָאװעגנ טמיטשאב זיא טרָא ןייז ףיוא ןוא טנָארפ

 קילעפוצ ךיז טָאה סָאו ,רעריפראשרעבא-.ס.ס ןא ,רעילפטפול רעטעדנווו

 ,ןטסָאּפ ןייז ףיוא ןעוועג גנאל טשינ זיא רע ךיוא .טריפעגפיוא ךעלשטנעמ

 רעד ןיא עשקיר א ףיוא ןרענעקרעסאוו טימ ןרָאפעג לָאמא זיא רע ןעוו

 ףיוא ןרָאװעג ןסָאשרעד רע זיא ,"גנוסאפרעטרעוו , רעד ןֹופ עלארטנעצ

 ךלאב .עּכורנ ?'רעדליווג א ןופ דילנטימ א ךרוד ,עלימ קע ,ףָאהנעמאז

 ןעוו ןוא סאג עלימ יד טלעטשעגנמורא ןשטייד יד ןבָאה ?אפרָאפ םעד ךָאנ

 רעריפמרוטשרעבָא-ס.ס ,"גנוסאפרעטרעווג רעד ןופ רעטייל רעד טשינ

 -נוה ןטלָאװ ,ָאטענ ןופ רַאסימָאק ןעוועג קיטייצכיילג זיא סָאװ ,דַארנָאק
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 ןעװעג סע ווא ייזַא

 -גיאראפ ןעוועג זיא דַארנָאק .ןבעל רעייז ןריולראפ טלָאמעד ןדיי רעטרעד
 ,אטענ ןיא "עיצקא, עיינ ןייק ןעמוקרָאפ טשינ לָאז סע זא ,טריפערעט

 רע סָאװ ,תוסנכה-ןענַאילימ ענייז ןיא טרעטשעגנ םיא טלָאװ סָאד םורָאװ

 .ןגיוצענסיורא ָאטענ ןופ טָאה

 ןרָאװעג טכארבענּפָארא ןזיא סָאװ ,(ָאּפוש) ייצילָאּפ-ץוש עשטייד יד

 טריטימָארּפמָאק קראטש יוזא ךיז טָאה ןוא עשראוו ןייק ראונאי שדוח ןיא

 טשינ ןבאנפיוא ערעטסנרע ןייק ןיוש טָאה ,"עיצקא,-ראונאי רעד תעב

 ןוא ןרעױט-ָאטעג יד ןטיה :ןעװענ טציא ןזיא עיצקנופ רעייז .ןעמוקאב

 טָאה "גנוסאפרעטרעוו , יד סָאװ ,ןכאז ןוא ?בעמ טימ ןרופ יד ןריאָאװנָאק

 טָאה טציא זיב .טייז רעשירא רעד ףיוא זייוונסאמ ַאטעג ןופ טריפענפיורא

 ןיא עיצקודער רעסיורג רעד ךָאנ רעבָא ,ייצילַאּפ עשידיי יד ןוטענ סָאד
 ,ןּפָאש יד ןיא טקישעגרעביא ךעלטשער יד ןעמ טָאה ייצילָאּפ רעשידיי רעד

 -רעביא ןאמ טרעדנוה ןופ עּפורג א ןוא הסיפת רעד ןיא ,ךַאו ןטלאה וצ

 -ָאוװודא טריפעגנָא טָאה עּפורג רעד טימ ."ננוסאפרעטרעוו ,, רעד ןיא טזָאלעג

 .ַאדווערב טאק

 ןיא סָאװ ,ענַאנַאניס רעסיורג רעד ןיא טריפעג ןעמ טָאה לבעמ יד

 ןעמ טגעלפ טרָאד .טייז רעשירא רעד ףיוא ,עקצאמָאלט ףיוא ןענאטשעג

 ,סעיצַאטיציל טייצ וצ טייצ ןופ ןענעדרַאנייא ןוא ןריניזַאנַאמ לבעמ יד

 .ןזיירּפ עקיליב טָאּפש וצ ןרעוו טפיוקראפ ןנעלפ ןכאז יד עכלעוו תעב

 ףיוא "גנוסאפרעטרעוו , רעד ןופ סעּפורנ ןריפסיורא ךיוא טגעלפ "ָאּפוש;

 .טייז רעשירא רעד ףיוא טעברא

 עשירא יד ףיוא ענלימ ןופ ןייגנ טנעלפ סָאװ ,עּפורנ אזא רענייא וצ

 לָאּפץוש א ןריפ טגעלפ עּפורג רעזדנוא .טרעהעג ךיוא ךיא בָאה ,טייז

 -.טעלאוט ןופ ןיזאנַאמ ןזיר א ןעוועגנ זיא טרָאד .1 רזאיעשּפ ףיוא טנַאיצ

 ןיא ןענאטשאב זיא טעברא רעזדנוא .ןכאז-לָאטשירק ןוא עירעטנַאלַאג

 קירֹוצ זדנוא שטייד רעד טנעלפ טעברא רעד ךָאנ .ןכאז עלא יד ןריטרָאפ

 רע ,00 רָאי ַא ןופ ןַאס א ןעוועג זיא סָאד .סאנ ענלימ רעד ףיוא ןריפּפָא

 זא ,טלייצרעד רימ טָאה רע .זדנוא טימ סעומש א ןריפראפ ןרעג טנעלפ

 טבעלעג טכעלש טשינ םיא ךיז טָאה'ס ןוא רעריציּפַאט ַא ךאפ ןופ זיא רע

 טָאה רע ןוא המחלמ יד ןכָארבעגסיױא זיא .רעוָאנַאה טָאטש-םייה ןייז ןיא

 ו ,רידנומ א ןוטנָא טזומעג ןרָאי ערעטלע יד ףיוא
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 וו ָא ק ר ו ט  ס ַא נָא וי

 רעד ןיא ןעמונעגנָא ךימ טָאה ןעמ סָאװ --- רע טנָאז-- טונ ךָאנ --

 | ...טנָארפ ןפיוא טקישעג טשינ ןוא ייצילָאּפ

 טּפַאלק סע ןעוו ---ןפרָאװעגניירא ךיא בָאה-- ,טציא וצרעד ךָאנ --

 ...רעירפ יו יוזא ץלא טרָאד טשינ ןיוש

 עיינג א טציא ןבָאה רימ .ךעלרעפעג טשינ ---רע טנָאז-- ֹונ --

 .,,טנָארפ ןפיוא ענאל יד ןטסנונ רעזדנוא וצ ןקידנערַאפ טעוװ סָאװ ,"עפַאװ

 .נירק םוצ ןכאמ ףוס א ןזומ טעוװ סָאװ ,"עפאוו עמייהענ , א ןבָאה רימ

 .טשינ -- ךיא ,"עפאוו עמייהעג, יד ןיא טביולנענ ךָאנ טָאה רע

 ןזיוועגנָא םיא ךיא בָאה ,טעברא רעד ןופ ןעננאנענקירוצ ןענעז רימ ןעוו

 .ָאטעג ןיא טמותיראפ ןענאטשעג ןענעז סָאו ,סעדייבעג עסיורג יד ףיוא

 "ייה עקידייל יד ףיוא קידנזייוונָא ,םיא וצ ךיא נָאז-- טעז ריא --

 ןבָאה'ס ןדיי לפיוו ,ריא טסייוו ןוא ,ןדיי טניווועג לָאמא ןבָאה ָאד ---רעז

 טציא .ןָאילימ רעבלאה א רעביא ?סעדייבעג עקידייל-טציא יד ןיא טניווװעג

 ...רעדניק ןוא ענעסקאוורעד ,ןרָאװעג טזאנראפ עלא ייז ןענעז

 עטיול עלא יד --שטייד רעד רימ טנָאז-- ךָאד יז ןעייג רעבָא ---

 ...ןטסָא םיא ןטייברא דנוא ןבעל

 ןיא ןוא שטייד רעד וצ רימ ֹוצ טיינ ,טעברא רעד תעב ,סנגרָאמוצ

 .ןעמונעג טשינ ןוא טקנאדאב בָאה ךיא .קיטשירפ ןייז טימ דבכמ ךימ

 .זדלאה ןכרוד ךרוד טשינ טלָאװ'ס

 עלעוויוא םענרעזייא םייב ןסעזענ ןענעז רימ ןעוו ,הקספה רעד תעב

 בָאה'כ סָאװ ,סָאד זא ,טייהרעליטש רימ וצ רע טנָאז ,טמעראוועג ךיז ןוא

 ןייק טשינ זיא רע ...לכש ןפיוא טשינ ךיז טנייל ,טלייצרעד ןטכענ םיא

 קראטש ןופרעד טָאה רע ...רעטכָאט עקירעי18 ןייז רָאנ ,שטנעמיייטרַאּפ

 יד זא ,טייצ אזא ןיוש ןזיא סע ,ןוט ןעמ לָאז סָאו רעבָא ,שפנ תמנע

 זומ לָאמלייט .רעדניק ענענייא יד ףיוא סולפנייא ןייק טשינ ןבָאה ןרעטלע

 סָאװ ,סָאד רעבָא . ...טשינ ןלעפעג סָאװ ןכאז ףיוא ניוא ןַא ןכַאמוצ ןעמ

 םיא ךיז טנייל סָאד ,טזאנראפ ןרעוו ןדיי זא ,טלייצרעד ןטכענ םיא בָאה'כ

 ...ןייז טשינ ןָאק סָאד ...לכש ןפיוא טשינ

 ךיא נערפ-- עקנילבערט טפַאשטרַא ןַא ןופ טרעהענ טָאה ריא ---

 -ָאלראפ טציא יד ןיא טבעלעגנ ןבָאה סָאװ ,ןדיי עלא ןענעז טרָאד ---םיא

 ןופ םענייק ןופ .ןרָאװעג טזאנראפ ,ָאטענ ןיא טעז ריא סָאװ ,רעזייה ענעז
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 ןעװעג סע זיא יוזַא

 --- ,ןייז טשינ ןיוש טעװ סע ןוא העידי םוש ןייק ָאטשינ טנייה זיב זיא ייז

 ...טשינ ןיוש ןבעל עלא ייז ?ייוו

 לייוו ,ּפָאק ןיא ןיירא טונ םינּפא רעטרעוו עניימ ןענעז שטייד םעד

 .ןגארפ עסיוועג טימרעד תוכייש ןיא ןלעטש רימ רע טנעלפ ךעלגעטיגַאט

 90 א ןעמונעגסיורא ,לקניוו א ןיא ןעמונעגקעווא ךימ רע טָאה לָאמנייא

 / .ןיירא טנאה ןיא טּפוטשעג סע רימ ןוא טָאנקנַאב-קרַאמ

 סָאד רעבָא ,ןביולרעד טשינ רעדייל רימ ךיא ןָאק רעמ ףיוא , --

 ,"ּפִא טשינ רימ טנָאז ,ךייא טעב ךיא ,טמענ

 20 עשילַאבמיס יד טימ רע טָאה יצ .טגָאזעגּפָא ָאי םיא בָאה ךיא

 !?קלָאפ-רעכערבראפ ןייז ןופ דניז יד ןפיוקסיוא טלָאװעג קרַאמ
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 2 אש

 רעקנוב רעזדנוא

 -ָאה ןבעגענוצ זדנוא ןבָאה טנָארפ ןשיסור ןפיוא תולּפמ עשטייד יד

 ""טנָארפ , רעד ןוא עוויסנעפָאנגעק א ןבייהנָא ךיז טעװ טָא-טָא זא ,גנונעפ

 "מָאב סָאד ןבייהנָא ךיז טעװ אליממ ןוא זדנוא וצ ןרעטנענרעד ךיז טעוז

 סָאד ןדיימסיוא טשינ ךיוא טעװ סָאד .טפול רעד ןופ עשראוו ןרידראב

 .ענלימ ףיוא שינעטלעהאב רעזדנוא ןפערט ךיוא ןָאק עבמָאב א ןוא ָאטעג

 ןשטנוװעג זיא ָאטעג ןיא עגאפ רעכעלרעניא רעד בילוצ ןוא םעד בילוצ

 ןא יװ רעסעב ןייז ןעד ןָאק סָאװ ןוא -- ,שינעטלעהאב יינ א ןפאש וצ

 זיא ,ןזאנ ןיהא ןזָאלניירא ןלעוו ןשטייד יד זא !רעקנוב רעשידרערעטנוא

 .ןעמוקעג טשינ קנאדעג ןפיוא םענייק טלָאמעד ךָאנ

 ןשידרערעטנוא ןַא ןעיוב וצ ןסָאלשאב רימ ןבָאה ננוטאראב א ךָאנ

 .טרָא קיסאּפ א ןכוז וצ ןביוהעגנָא טָאה ןעמ .סאג ענלימ רעד ףיוא רעקנוב

 עדייבעג-טנָארפ עצנאג יד ּוװ ,9 ענלימ ףיוא ןלאפעג זיא ?אווסיוא רעד

 ןוא טרידראבמָאב ןרָאװענ 9 רֶאי ןיא ךָאנ זיא ףיוה סנאמכייר ןופ

 יד רעטנוא ,עקאט טרָאד .תוברוח עּפוק ןייא ןיא ןרָאװעג טלדנאווראפ

 -עטלעהאב שידרערעטנוא רעזדנוא ןעיוב וצ ןסָאלשאב רימ ןבָאה ,תוברוח

 ערעזדנוא .ןשטניװ טנַאקעג טשינ ךיז ןעמ טָאה טרָא רעסעב ןייק ,שינ

 -ניוו עלא טנעקעג טוג ןבָאה שארב ןפלָאדא טימ "סעקינווָארבַאש , רענלימ

 "ניפ ןעוועג ףיוה ןטייווצ ןיא טרָאד זיא לָאמא .סאג ענלימ רעד ןופ ךעלעק

 -אב ןבָאה רימ .ץנאג ןעוועג זיא עדייבעג עקיזָאד יד .יירעקעב סנייטשלעק

 רצכרוד ,יירעקעב סנייטשלעקניפ ןעוועג זיא סע ּוװ ,רעלעק ןופ ןסָאלש

 .ףיוה ןטשרע ןופ תוברוח יד רעטנוא טרָא םוצ געוװ א ןנַאלש

 "עג ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ עּפורג א ,רימ ןענעז טכַאנ-רַאונַאי א ןיא
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 ועװעג סע זויא ייזַא

 ןוויוא ןיא ןסָאלשאב ןוא יירעקעב רעד ןיא ּפָארא ,רעקנוב םעד ןעיוב טלָאז

 עוו ,ןרָאװענ רעבָא רימ ןענעז טשאררעביא יוװ .גנונעפע ןַא ןקַאהסיוא

 רע, :שידיי ןיא םיטש ַא טרעהרעד רימ ןבָאה ּפַאלק ןטשרע םייב דלאב

 רימ ןוא טייז רענעי ןופ ?ריט א טנפעענ דלאב ךיז טָאה'פ "?טרָאד זיא

 -נייא ?ןדליוו , א סרעזדנוא ןופ םינּפ טנאקאב א ךיז ראפ ןעזרעד ןבָאה

 רעזדנוא וצ רימ ןבָאה ,טכיילשענניירא ןיהא ךיז ןבָאה רימ ןעוו ...רעניווז

 ןופ ןדיי עטנאקאב עּפורג א טרָאד ןעזרעד גנושאררעביא רערעסערג ךָאנ

 רימ רעדייא ךָאנ ,ןעמיטש ערעזדנוא טנעקרעד ןבָאה ייז .סאג ענלימ רעד

 .ןפורעגנָא ךיז ייז ןבָאה ראפרעד ,גנונעפע יד ןקאהסיוא ןעמונעג ךיז ןבָאה

 רעשידרערעטנוא רעד ןיא ןטלאהאבסיוא ךיז ןבָאה ןשטנעמ עקיזָאד יד

 ןטסערג ןטימ טנדרָאעגנייא טרָאד וליפא ךיז ןוא ?סעיצקא, עלא תעב לייה

 טָארַאּפַאדָאידַאר א ,טכיל שירטקעלע טאהעגנ טרָאד ןבָאה ייז ;?טרָאפמָאק,

 | .וו"ַאא

 -דנעטשראפטסבלעז .,ןַאלּפ רעזדנוא ןנעוו ןבענענרעביא ייז ןבָאה רימ

 טנכערעגניירא ךיוא ןלעוו ---ןרענַאיּפ עטשרע יד-- ןשטנעמ יד זא ,ךעל

 ןשיווצ ,ןאמ 12 טרָאד ןענעז ןעוועג .עילימאפ-רעקנוב רעזדנוא ןיא ןרעוו

 זדנוא טָאה "עטעוועדנופעננייא , טרָאד יד ןופ רענייא .רעדניק עניילק 3 ייז

 רעטייוו ןגיל סָאו ,ןרעלעק יד ןֹופ עיפארגָאּפָאט עצנאנ יד ןבעגנעגרעביא

 ןבָאה ייז ּוװ ,טרָאד .ןקינייאראפ ןפראד ךיז טעוװ ןעמ עכלעוו טימ ןוא

 ,יירעבראג עמייהעג א ןעוועג נירק ןראפ זיא ,שינעטלעהאב רעייז טכאמעג

 -עב רעד ןופ רעמיטננייא ןטימ תופתושב ןרָאװעג טנדרָאעגנייא זיא סָאוװ

 םעד ךרוד עקאט ןעװעג זיא יירעבראג רעד ןיא גנאנניירא רעד .יירעק

 -סעפ-ןָאטעב יד ןענאטשעג ךָאנ ןענעז קינייװניא .יירעקעב רעד ןופ ןוויוא

 ןפאש טימרעד ןוא ןקיניײרּפָא ןוא ןּפאלקעצ ןזומ טעװ ןעמ עכלעוו ,ךעל
 טעברא יד זא ,ןרָאװעג טדערענּפָא זיא'ס .ןשטנעמ ךָאנ ראפ ץאלּפ רעמ
 -קנופ יד ןרָאװעג טלייטראפ ךיילג ןענעז'ס .טכאנייב ןריפכרוד רימ ןלעוו
 ,הרימש א ןרָאװעג טלעטשענקעווא זיא'ס ןוא זדנוא ןופ ןדעי ןופ סעיצ
 ענלימ ןטייז עדייב ןופ .ןשטנעמ עקיטייז ןוא ןראפענ ראפ ןטיה זומ סאו
 ,ףיוה םענופ רעיומ םייב ןוא ףייה עדייב ףיוא ,רעיוט םייב ךיוא יו ,סאג
 ןרָאװעג טלעטשעגקעווא ןענעז ,טייז רעשירא רעד ףיוא םיורא טייג סָאװ
 פָאמא ןלָאז ןשטייד יד ןעוו לאפ ןיא ידכ ,"ץושקרעוו , רעזדנוא ןופ ןכאוו
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 ולָא ק ר ו ט תם ַא נָא ו

 טמא ןטימ טקעדענ ןייז "הרימש , יד לָאז ,סאג ענלימ רעד ףיוא ןלאפניירא

 1 ,טמענראפ יִז סָאװ

 ,"?סעקינווָארבאש , עשיליוּפ יד :ןעוועג רעבָא ןיא ראפעגטפיוה יד

 ..טעברא, רעייז ֹוצ רעיומ ןכרוד ןעמוקרעבירא טכאנ עדעי ןגעלפ סָאװ

 ,ייז ןענערָאװ ןֹוא ןהעש עלעיצעּפס ןעמיטשאב טזומעגנ ייז ראפ טָאה ןעמ

 ןזייו טשינ ךיז ייז ןרָאט .העש רעטמיטשאב רעד זיב רעדָא --- ךָאנ זא
 קילנ םוצ .טעברא רעד ֹוצ שיגרענע ןעמונעג ךיז ןבָאה רימ .זדנוא ייב

 "טלא) יד ןשיוצ -- עקאט ןוא טיילכאפ רָאּפ א ןעוועג זדנוא ייב ןענעז

 -יוב ןקיסאלקטשרע ןא טאהעג ןבָאה רימ .רעקנוב םעניא ?ענעפעזעגנייא

 ןַא ,רעקינכעט א ,רעקינַאכעמ א ,רעקילואַארדיה א ,רעילָאטס א ,רעטסיימ

 .טעברא רעד וצ ןעגנוי עטנוזענ ---ךאזטּפיוה יד-- ןוא ,רעטנַאמ-ָארטקעלע

 טקאהעצ ,טעברא רעד ןיא ןפרָאװעגניירא ךיז רימ ןבָאה ןערב ןצנאגנ ןטימ

 ןקאהכרוד ןעמונעג ןוא דרע רעד טימ סע ןכילנענסיוא ,ךעלסעפ-ןָאטעב יד

 םָאוו ,טליּפשענוצ לזמ סָאד זדנוא טָאה טייז ןייא ןופ ,גנאג ןקידרעטייוו א

 יד ָאזלא טָאה ןעמ .יינש ןלאפענ טפָא ןיא'ס ןוא רעטניוו ןעוועג זיא סע

 ירפרעדניא ןיב ןוא תוברוח יד ןיא ףיוה ןפיוא טישענסיוא טסימ סעּפוק

 יד ןּפעלש ןפראד וצ טשינ ידכ .יינש טימ ןרָאװעג טישראפ ןיוש סע זיא

 טָאה סָאװ ,גנונעפע רעלָאמש רעד ךרוד דמאז ןוא ןָאטעב ,לניצ עטקאהעצ

 וצ ןסָאלשאב רימ ןבָאה ,טּפעשענסיוא קראטש יוזא בייהנָא ןופ זדנוא

 א טנדרָאעגנייא ןוא ףיוה ןפיוא סיורא קינייוועניא ןופ ננונעפע ןַא ןכאמ

 ןפיוא ןגיוצענפיורא סרעמע עלופ יד טָאה סָאװ ,"עדניוו , עשירָאזיוװָארּפ

 יד ןשיוצ טישענרעדנאנופ ןעמ טָאה ץלא סָאד .תוברוח יד ףיוא ףיוה

 ןקידנעראפ ןכָאנ .רענייז א ףיוא יו טּפאלקעג טָאה טעברא יד .תוברוח

 -ראפ קירוצ ,עדניוו יד ןעוועג זיא סע ּוװ ,ךָאל סָאד ןעמ טָאה טעברא יד

 -סיוא רָאנ זדנוא זיא לָאמנייא ,הרושכ ןעננאנעג ץלא ןיא קילנ םוצ .טיש

 סָאװ ,"סעקינוװָארבַאש , עּפורג רעיינ א םימ געלשענ א ןריפ וצ ןעמוקענ

 .?ןטירטפיוא-טסאנ, ףיֹוא ,טייז רעשירא רעד ןופ רעהא ןעמוקעגנ ןענעז

 וצ רעמ טנאוועג טשינ ןיוש ךיז ייז ןבָאה ,"עיצקעל , רענעמוקאב רעד ךָאנ

 ןצנאג םעד סָאװ ,לזמ סָאד טליּפשענוצ זדנוא טָאה םעד ןיא ךיוא ,ןזייוואב

 ,ןזייא ,ץלָאה :סאנ ענלימ רעד ףיוא טאהעג רימ ןבָאה לאירעטאמדיוב
 טָאה ,דמאז ןוא ךלאק טלעפראפ זדנוא טָאה'ס ןעוו ,םירישכמ ,סעקעוושט
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 זעװועג סע ויא יוזַא

 ןיא זומ ןעמ זא ,"גנוסאפרעטרעוו , רעד ןופ ףעש םוצ טדנעוועג ךיז ןעמ

 א ןעמוקאב רימ ןבָאה ףכית ןוא ןוויואךלאק םעיינ א ןעיובפיוא ּפָאש

 רימ .סיוארָאפ ןעגנאגעג זיא טעברא יד .ןלאירעטאמ עקיטיונ יד טימ רופ

 -עק יד טימ טקינייאראפ זדנוא טָאה סָאװ ,נעוו א טקאהעגנכרוד ןיוש ןבָאה

 טקיניירעגסיוא .תוברוח יד רעטנוא ןטָאשראפ ןנעלעגנ ןענעז סָאװ ,סרעל

 יַאטָאפ ,ווירב ,ןכאז ענעדישראפ ןענופעג טרָאד ךיא בָאה בנא) טסימ ןופ

 ,בילטָאנ עשוהי ר"ד ;רימ ןופ עטנאקאב ֹוצ טרעהעג ןבָאה סָאװ ,סעיפארג

 -ייו ןוא (טניוווענ לָאמא טרָאד ןבָאה סָאװ ,דלָאננעגיא ר"ד ,ןאמנייר .א

 ןבָאה ָאד .סאנ ענלימ רעד וצ ןעננאנרעד ןענעז רימ זיב ,טעבראעג רעט

 ןא ףיוא ןסיוטשעגנָא ,רעלעק א וצ טריפ סָאװ ,רָאדירָאק א ןיא ךיז רימ

 טימ קנאש רענרעזייא ןא ןיא ןעוועגנ זיא סָאװ ,עיצַאלַאטסניא עשירטקעלע

 םעד ראפ גנונערָאװ סלא -- ּפָאקןטיוט םיא ףיוא םענעלָאמעגסיוא ןַא

 ןטצעל ןיא ןסָאלשאב רימ ןבָאה קנאש עקיזָאד יד .םָארטש ןשירטקעלע

 טרָאד טָאה ןעמ .זדנוא ראפ גנומיוצראפ-טייהרעכיז סלא ןצונוצסיוא ּפַאטע

 ןעוועג ןענעז סָאװ ,ןרער-עיצאזילאנאק ןֹוא רעסאוו ףיוא ןפָארטעגנָא ךיוא

 ןטימ ןוטעגנ רימ ןבָאה עקיבלעז סָאד ,טייז רעשירא רעד טימ טקינייאראפ

 ךיוא עיגרענע רעשירטקעלע רעד טימ ךיז ןבָאה רימ .םָארטש ןשירטקעלע

 -עב רעדָא ,ןעמוקאב ןבָאה רימ סָאװ םָארטש רעד זא ,טנדרָאעגנייא יוזא

 זיא ןוא טייז רעשירא רעד ןופ ןעוועג ךיוא זיא ,טעבנגעג :טגָאזעג רעס

 -עננייא ךיוא ןבָאה רימ .גנוטכיילאב-טָאטש רעד טימ ןדנובראפ ןעוועג

 קיגנעהּפָא ןייז טשינ ןלָאז רימ זא ,גנוטיילרעסאוו ןוא ןטעזָאלק יד טנדרא

 דעשירא רעד ףיוא ץענ-טָאטש רעד ןופ ץלא רָאנ ,רעזייה-טאווירּפ ןייק 'ןופ

 ,.טייז

 -נא ןבָאה ,טעבראד-יוב יד ןוטענ טָאה עּפורג ןייא ןעוו טייצרעדניא

 -ענּפָארא ןבָאה רימ ."ןרעמיצ , יד גנונעדרָא ןיא טכארבעג סעּפורג ערעד

 ךיוא יוװ ,ןרעמיצ עלא ןיא ןוא רעטערב (טכאנייב ץלא) רעקנוב ןיא טכארב

 טנעוו עסַאנ יד רימ ןבָאה ךָאנרעד .סענָאלדאּפ טכאמעג ,רָאדירָאק ןיא

 ןופ טכארבענרעבירא ןבָאה רימ סָאװ ,לבעמ עטסרעייט יד טימ טקעדאב

 יד נוו ,רעזייה עטזָאלרָאװראפ ןופ ,עיּפילַאװַאנ רעד ןֹופ ןוא ענלימ רעד

 -סיוא ןזיוואב טשינ ךָאנ ןבָאה "סעקינווָארבַאש , יד ןוא ?גנוסאפרניטרעוו,

 עטסרעייט יד ןופ ךעלטערב ןוא ךעלטנעוו ,ןריט יד ןופ .תוריד יד ןקידיילוצ
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 -עגנייא ןוא ןטיפוס ןוא טנעוו יד טּפַאלקענסיױא רימ ןבָאה ,קיטשלבעמ

 -נוב םעד ןבָאה רימ .ןכאמראפ וצ ןריט טימ ,סעניבאק-"סוסקול , טנדרָא

 -עג ןענעז ןרעמיצ ערעסערג יד ןיא .ןשטנעמ 60-80 ףיוא טנכעראב רעק

 .ןטעב ייווצ וצ -- ערענעלק יד ןיא ןוא ןטעב סקעז זיב ריפ וצ ןענאטש

 טימ טניריבַאל רעגנאל א .ןרעמיצ קיצנאווצ א ייב טרָאד ןענעז ןעוועג

 .ףיוה-ןאמכייר ןסיורג ןופ תוברוח יד רעטנוא ןגיוצעג ךיז טָאה ןרעמיצ

 ,רימ ןבָאה ,סאג ענלימ עמאס רעד ייב ןגעלעג ןענעז סָאװ ,ןרעלעק יד ןיא

 רָאנ ,טנדרָאעגנייא טשינ ןרעמיצ םוש ןייק ,םימעט-סטייהרעכיז בילוצ

 טעברא יד טרעטכיילראפ ךיוא זדנוא טָאה סָאד .ןצנאגניא ייז ןטָאשראפ

 -ייטש ,לניצ ליפ יוזא ףיוה ןפיוא ןטישסיורא טפראדעג טשינ טָאה ןעמ ןוא

 -נייא רימ ןבָאה ,ןעמעטע וצ סָאװ טימ ןבָאה לָאז ןעמ ידכ .דמאז ןוא רענ

 ,סרָאטאליטנעװ עשירטקעלע עקינייא רעסיוא ,רָאדירָאק ןיא טנדרָאעג

 עקידתונכש ןופ סנעמיוק יד וצ ןרָאװעג טקאהעגכרוד ןענעז סָאװ ,ןטפול

 ןייג טשינ לָאז'ס ידכ ,ןכאמ טרָאטעג טשינ ןעמ טָאה רעייפ ןייק .רעזייה

 טשינ ךיוא טָאה ןעמ .טפארק רעשירטקעלע ףיוא ןכָאק ץלא רָאנ ,ךיור ןייק

 רימ .ןבוטשניווו יד ןיא ןשאוו וצ טשינ ידכ ,יירעשעוו א ןנעוו ןסעגראפ

 טימ ןטעב לֶאצ עקיטיונ יד (תוריד עקידייל יד ןופ) טכארבעגּפָארא ןבָאה

 .ךיז ןופ ןעמונעגטימ רענייא רעדעי טָאה טנאוועגטעב סָאד .ןצארטאמ

 סָאװ :עגארפ רעטסנרע ןא ראפ ןרָאװעגנ טלעטשענ ריפ ןענעז טציא

 רעקימורא רעד ןופ ןרעוו ןטינשענּפָא טעוװ ןעמ ןעוו ,ןסע טימ ןייז טעוו

 ןופ עלארטנעצ רעד ןיא .גנוזייל א ןעמוקענ ךינ זיא םעד וצ ךיוא ?טלעוו

 ,ןדיי עקינייא ,ערעדנא ןשיוצ ,טעבראעג ןבָאה "ננוסאפרעטרעוו , רעד

 ןוא עיצארטסינימדא רעד ןיא סנטסָאּפ עקידנטייל ןעמונראפ ןבָאה סָאװ

 ןסינעג וצ ןגיילוצרָאפ ייז ןסָאלשאב ןבָאה רימ .עיצאזיווָארּפא רעד ןיא

 ןעמוקעג זדנוא וצ ןענעז גָאט ןטמיטשאב א ןיא .רעקנוב רעזדנוא ןופ

 ינעּפש ןוא ןקיטכענ זדנוא ייב ןבילבעגנ ,ןשטנעמ עקיזָאד יד ןופ עקינייא

 עיצארטסול א ףיוא ןרָאװעגנ טריפענּפָארא זדנוא ךרוד ייז ןענעז טכאנייב

 ,טקעטיכראדיוב א ,גניר .שזניא ;סָאד ןענעז ןעוועג ;רעקנוב רעזדנוא ןֹופ

 סקישזאנ) 6 עדראווט ףיוא זיוה ןופ רָאטארטסינימדא ,ווענ ,לענָאפ השמ

 סמוַאבלעפּפא ןיא רעטלעטשעגנָא .וועג ,ןאמיינ ,לעקנערפ .שזניא ,(לוש

 .רעקנוב רעזדנוא ןופ ןרָאװעג טשאררעביא ןענעז ייז .ַא"א טפעשעג-רעטופ
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 זעװעג סע זיא יוזַא

 אזא רָאנ ,סרעקנוב ךפ א ןעזענ --טנָאזעג ןבָאה ייז יוו--- ןיוש ןבָאה ייז

 .ןעזענ טשינ ךָאנ ייז ןבָאה ,רעקנוב ןרעכיז ,ןטנדרָאעננייא-ראברעדננוו

 -וצ ןסָאלשאב ןוא גאלשרָאפ רעזדנוא ןָא טּפאכעגנָא קראטש ךיז ןבָאה ייז

 ןענעז ייז ןוא טנדרָאעגנייא ןיילא ץלא ןבָאה רימ תויה .זדנוא וצ ןייטשוצ

 -לופ יד ןלעטשוצ ,טייז רעייז ןופ ,ייז ןלעוו ,ןטיירג םוצ ןיוש ןעמוקעג

 רעייז קידנענעכערניירא ןיוש) ןשטנעמ 80 ראפ גנוריזיווָארּפא עקידנעטש

 זוא ןרעמיצ יד טלייטראפ טָאה ןעמ ,רָאי בלאה א ןופ טייצ א ףיוא (עּפורג

 .טנאיווָארּפ ןפיוא טראוועג

 ןופ) סאנ עקזינ רעד ןופ ןרופ זדנוא וצ ןרָאפוצ ןגעלפ ךעלגעטדנָאט

 ןבָאה רימ ןכלעוו ,טנאיווָארּפ טימ ןדָאלעגנָא ("גנוסאפרעטרעוו , רעד

 -ענוצ ךעלענעווטנאה טימ טכאנייב ןוא ןעניזַאנַאמ יד ןיא ןעמונענּפָארא

 פמוט רעקראטש א ןכָארבעגסיױא זיא עקזינ רעד ףיוא .רעקנוב םוצ טריפ

 טעבננאב ננוטייל עשידיי יד זא ,ןדער וצ ךיוה ןביוהעגנָא טָאה ןעמ ןוא

 זיא עטכישעג יד ךיוא ...ענלימ ףיוא רעבירא ייז טריפ ןוא ןעניזאנאמ יד

 -ענ טנאיווָארּפ םעד רעבָא טָאה ןעמ סָאװ וצ .ןרָאװעג "ןבירראפ , לענש

 .טסנוועג טשינ רענייק טָאה ,ענלימ ףיוא טכארב

 רעקוצ ,לעמ קעז עלופ ןופ ןענאטשאב ןענעז ןטקודָארּפ-טּפױה יד

 ןוא ןרַאכוס ,רעייא עטריװרעסנַאק ,(טלעפעג טשינ רעקוצ ןייק טָאה ייז)

 טנַאקעג טלָאװ סע ןא ,?יפ יוזא טכארבעג טָאה ןעמ .ןוורעסנַאק-שיילפ

 ראפ --- וליפא רָאנ ,ןשטנעמ 80 ראפ רָאנ טשינ טייצ רָאי א ףיוא ןנינעג

 שזא ךיז ןבָאה ןעניזַאנַאמ-רעקנוב עטנדרָאעגנייא לעיצעּפס ערעזדנוא .0

 .ןטקודָארּפ עטכארבעננָא ליפ יד ןופ ןכָארבעגנייא

 !ןעוועג רעקנוב רעזדנוא זיא ץרעמ שדוח םענופ טפלעה עטייווצ יד

 -יפק םעד טרעיומראפ רימ ןכָאה טלָאמעד .קיאעפ-םאנפיוא קידנעטשלופ

 -:יירא ןַא טיירגענוצ ןוא יירעקעב רעד ןופ טריפעג טָאה סָאװ ,גנאננייא םענ

 טָאה לרעטסנעפ-רעלעק א ךרוד :ןפוא אזא ףיוא סאג ענלימ רעד ןופ גנאג

 -עטָאשראפ ןננאל א ךרוד ריפ עלא ףיוא ןשטילגניירא טפראדעג ךיז ןעמ

 א ןא ,ץאלּפ ליפ יוזא רָאנ טזָאלעגרעביא ןעוועג זיא סע ּוװ ,רעלעק םענ

 רעֶדָא ,ּפָאק א ןבייהפיוא ןגעוו .ןשטילנכרוד ןענָאק םיוק ךיז לָאז שטנעמ

 ךיז טָאה ןעמ ןעוו .ןייז טנָאקעג טשינ דייר ןייק טָאה ,ךיז ןבייהרעטנוא
 -טננייא םוצ טריפעג טָאה סָאװ ,רָאדירָאק םוצ זיב טראשענוצ יוזא ָאזלא
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 וװ ָא ק ר ו ט;2 ס ַא נָא י

 יַפָאקןטױט , םעד ךרוד טלעטשראפ ןעוועג נעוו רעד זיא ,רעקנוב ןכעל

 יד .ןענעפע ךיז .טנָאקענ ,ןפוא ןטדערענּפָא ןא ףיוא טָאה סָאװ ,"קנַאש

 ךיז טָאה עטילּפ ענעלאטעמ א זא ,טנדרָאעגנייא יזזא ןעוועג זיא קנאש

 ןשטילגכרוד גנונעפע רעד ךרוד טנָאקעג ךיז טָאה שטנעמ א ןוא טנפעעג

 טָאה טונימ רעדעי וצ .ןכאמראפ קירוצ עטילּפ ענעלאטעמ .יד רעטעּפש ןוא

 רעדעי ןא ,ןלעטשנייא יוזא טנָאקעג עיצאלאטסניא עשירטקעלע יד ןעמ

 רעטיוט א ןלאפקעווא ףכית לָאז ,ןרירוצ ריא וצ ךיז טעװ סָאװ .,רענייא

 .םָארטש ןשירטקעלע ןופ

 ךיוא ןעמ טָאה .ענלימ ןופ לרעטסנעפ ןכרוד גנאננייאטּפיוה םעד

 .רעקנוב ןיא ןעניפענ ןיוש ךיז ןלעוװ עלא ןעוו ,ןטישראפ טלאיעג

 יד וצ ןענעכער טנָאקעג ךיז טָאה סָאװ ,רעקנוב א ןעוועג זיא סָאד

 ךעלסיב וצ םלוע .רעד ךיז טָאה ץרעמ ןיא .ָאטעג רעוועשראוו ןיא עטסעב

 עניימ טאהעג טרָאד ןיוש בָאה ךיא ,רעקנוב ןיא ןעיצוצּפָארא ןביוהעגנָא

 -צעל טָאה יורפ ןיימ .םייחרעד ןיא ךָאנ ךיא בָאה טקיטכענעג רעבָא ,ןכאז

 ןייק ראפ ןסָאלשאב טָאה יז ןוא רעקנוב םוצ ליפעגרעדיוו א ןעמוקאב סנט

 -נוא ןגעוו ןיוש טָאה ןעמ ,תמא .,ןײנוצּפָארא טשינ רעקנוב ןיא לאפ םוש

 רימ וצ ךיז ןדנעוו ןטייז עלא ןופ .ןדער ןביוהעגנָא ?יפ וצ רעקנוב רעזד

 ייב ןייז טלָאװעג ךיוא טלָאװ רע זא ,ןיֵאכ ר"ד ערעדנא ןשיווצ ,עטנאקאב

 טפראדעג ךָאד ןעמ טָאה רעניצידעמ-רָאטקָאד א תויח .יורפ ןייז טימ זדנוא

 א ןלעטשוצוצ ןעמונעגרעטנוא ךיז טָאה ןיַאכ ןעוו ,וצרעד ךָאנ ןוא ןבָאה

 ףראד'מ זא ,טנייצרעביא םלוע ןיימ ךיא בָאה ,גנונעדרָאניײא-קייטּפא עצנאג

 .ןעמוקוצניהא ןזיוואב טשינ ןיוש רעבָא טָאה רע .זדנוא וצ ןזָאלוצ סניאכ יד

 ןתוחמ-טּפיוה ןראפ ןטלאהעג ךיז טָאה רעכלעוו ,ףלָאדא רעזדנוא

 רעצעלּפ ןפיוקראפ וצ ןביוהעגנָא טנאה רענעגייא ףיוא טָאה ,רעקנוב ןיא

 ...ןָאזרעּפ א ראפ סעטָאלז טנזיוט 28 זיב 18 ןופ ןעמונעג ןוא רעקנוב ןיא

 --- ןגרָאמרעביא ,סיורפ ןייז --- ןגרָאמ ,ץאלּפ ןייז טפיוקראפ רע טָאה טנייה

 ָאט ,ןעמוק טעװ העש יד ןעוו !סעּפע םיא וט יינ ןוא --- ,סרעגיווש ןייז

 ןייז טימ ןפלָאדא ןיירא רעקנוב ןיא ןזָאלוצניירא טשינ ןנאוו סע טעוװ רעוו

 ןטימ ןענעגעזעג טנעמענ ןיוש ךיז ןעמ טלָאװ טלַָאמעד ...החּפשמ רעצנאג

 ןייק ךָאנ טָאה רע --טרעכיזראפ טָאה ףלָאדא יוו-- םגה ,רעקנוב ןצנאג

 ייב טאהעג טָאה סָאװ ,ןַאירַאמ וליפא ...ןוטעג טשינ סטכעלש ןייק ןדיי
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 רעד ףיוא ןעמונעגוצ זדנוא ןופ יז טָאה ןעמ ןיב ,יורפ עשידיי ןייז זדנוא

 טנעלפ רע ןוא רעקנוב רעזדנוא ןנעוו טסּווװעג ןיוש טָאה ,"עלעטשלעפעב ,

 ...?ָאידַאר ןרעה , ןעמוקּפָארא רדסכ

 יורפ ןיימ זא ,ןנייצרעביא וצ ןביוהעגנָא ךימ ןבָאה ןכאז עלא יד

 סאנ ענלימ ףיוא רעקנוב םעד ןנעוו ןיוש ןסייוו ןשטנעמ ליפוצ .טכער טָאה

 טָאה ןעמ ...רעכיז טשינ קראטש רע טרעוו טייקרעכיז רעצנאג רעד ייב ,ןוא

 .שינעטלעהאב רעדנא ןא ןנעוו ןטכארט טפראדעג
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 אתא ט1

 ןאקלּוװ ןפיוא

 -כרוד טארנדיי םעד טנדרָאראפ ןשטייד יד ןבָאה ץרעמ ןט5 םעד

 -וטיטסניא ,ןּפָאש יד ןיא ה"ד ,ָאטענ ןיא ןדיי עלא ןופ גנולייצ א ןריפוצ

 ןיא "גנולייצ-סקלָאפ , רעד ראפ רַאסימָאק סלא .ןקָאלב-סגנוניווװו ןוא סעיצ

 -עגסיורא ךיז טָאה סע .ַאבמער םוחנ טארנדיי ןכרוד ןרָאװעג טמיטשאב

 ,עלאנעל-טשינ יד .ןדיי עלאגעל 22.400 ןאראפ ןענעז ָאטענ ןיא זא ,ןזיוו

 רעד ןיא טנכערעגניירא טשינ ,ךיז טייטשראפ ,ןעמ טָאה ,"עדליוו , יד ה"ד

 ןיא ןעוועג ןענעז "עדליוו, זא ,ןעמעננָא רעבָא ןָאק ןעמ .לָאצ רעקיזָאד

 ,;נולייצ עקיזָאד יד טנדרַאראפ ןשטייד יד ןבָאה סָאװ וצ .23.000 ַאטענ

 ....עיצקא-סגנוקינייר , עיינ א רעדיוו ךיז טיירג אמתסמ .טסווואב טשינ זיא

 וצ לעפאב א ןבעגעגסיורא ןשטייד יד ןבָאה ,טייז רעטייווצ רעד ןופ

 -אפּפֶָא ,ץומש םעד ייז ןופ ןעמיורוצּפָא ,ןסאנ יד גנונעדרָא ןיא ןעננערב

 -סטייקינייר ַא טמיטשאב "טארנדיי, רעד טָאה קעווצ םעד וצ .וו"אא ץכעלכ

 "ודיי רעד ןופ טנעדנעטניא םענעזעוועג םענופ ןָאזרעּפ רעד ןיא רַאסימָאק

 -ורד-רעטעברא טריזינאנרַא ףכית טָאה רע .ריּפַאּפוַאלב -- הסיפת רעש

 ,םינקסע .וועג ,רעוט-לוש ,רערעל .וועג ןופ ןענאטשאב ןענעז סָאװ ,סענישז

 -רענע ךיז טָאה ןעמ ."טכער-סנבעל , ןעמוקאב םעד קנאד א ןבָאה עכלעוו

 .יװ .ןסאג ענעברָאטשעגסיױא יד גנונעדרא ןיא ןעננערב וצ ןעמונעגנ שינ

 סיורא גנונעדרַָאראפ-טייקינייר יד זיא ,ןזיווענסיורא רעטעּפש ךיז טָאה סע

 טָאה ןעמ .ךוזאב ןקיטכיוו א ףיוא טכירעג ךיז טָאה ןעמ ?ייוו ,םעד בילוצ

 י-קעּפסניא ןַא ןריפכרוד ןוא עשראוו ןייק ןעמוק לָאז רעלמיה זא ,טראוורעד

 "עשיטעטסע , סָאד ןצייר טלָאװעג טשינ ָאזלא טָאה ןעמ .ָאטעג םענופ עיצ

 -ראפ עקאט לודנ-יצאנ רעד זיא ,טנָאז ןעמ יו .טסאג ןכיוה םענופ ליפעג
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 ןעװועג סע זיא יוזַא

 רעבָא בָאה ךיא ןעמעוו .ןעזענ טשינ םיא בָאה ךיא .ָאטעג סָאד ןרָאפענייב

 -:ּוװאב ָאטעג ןיא ןעמוקעג ןענעז סָאװ ,טסענ עלעיצעּפס יד ןופ ןעזענ אי

 ןעוועג זיא ,"עיצאזינעצסניא-ָאטעג , רעשיצַאנ רעד ןופ ןטכורפ יד ןרעד

 רע .רענענעוו לֹואּפ רעלטסניק-םליפ ןוא -עניב רעשטייד רעטמיראב רעד

 -אעט ןשטייד רעוועשראוו ןיא טסַאנ סלא ןטָארטענפיױא טייצ רענעי וצ זיא

 ןרעדנווואב וצ ןנינעגראפ םענופ ןנָאזּפָא טנָאקענ טשינ ךיז טָאה ןוא רעט

 ."רעטנוא ןעיינ ןדיי רעוועשראוו יד , יו ,"?לקאטקעּפס ןשיטנאנינ , םעד

 טרעדנוה טימ טשינ סעּפע טקעמש סָאװ) עדרַאמ עשילָאגנָאמ עטיירב ןייז

 ןעוו ,דיירפ ןופ ןרָאװעג ןצלַאמשעצ זיא (...עסאר רענייר רעקיטנעצָארּפ

 ןענעז ןגעלָאק ןוא סניגעלָאק-עניב ענייז טימ רע רעכלעוו ןיא ,ןישאמ יד

 עקצילעמראק ףיוא רעױט-ָאטעג ןכָאנ דלאב טלעטשענּפָא ךיז טָאה ,ןסעזעג

 -נורעלקרעד ןבענעג םיא טָאה ריציפָא-ָאּפאטשעג "רעכעלפעה , א ןוא סאנ

 -ריפעננייא רעד ןגעװ ,ָאטעג ןיא ןעוטפיוא עשיצאנ עסיורג יד ןנעוװ ןעג

 ןנעוו ןוא ּפָאש סצלוש ןנעוו ,"ןדיי עקיצומש , יד ןשיווצ גנונעדרָא רעט

 ..רעביאנגעק ךיז טניפענ סָאװ ,"גנוסאפרעטרעוו , רעד

 לא 5 לא

 .םולבלענניר ר"ד טכוזאב ךימ טָאה ץרעמ טפלעה רעטייווצ רעד ןיא

 -ספליח ןשידיי םענופ ףליה-טלענ עטשרע יד ןבענענרעביא רימ טָאה רע

 1000 יד .טייז רעשירא רעד ףיוא ןיוש טעברא סָאװ ,(.נ.ק.שז) טעטימָאק

 ,רעטלעג יד ןופ ןעוועג ןענעז ,ןעמוקאב םיא ןופ בָאה ךיא סָאװ ,סעטָאלז

 ןראפ טמיטשאב טָאה (טעטימָאק-סקלַאפ רעשידיי) טעטימָאק רעד סָאװ

 טָאה "?'.נ.ק.שז , זא ,ןבענענרעביא רימ טָאה םולבלענניר ר"ד .וויטקא-ָאטענ

 -ָאטעג םענעבילבעגרעביא םענופ ךעלטשער יד ןעוועטאר וצ ןסָאלשאב

 -ירא רעד ףיוא ןעיוב וצ זיא --טנָאזעג רע טָאה-- טקעיארּפ ןיא .וויטקא

 -ַאטענ ןצנאג םעד ןענעדרָאנייא לָאז ןעמ נו ,רעקנוב ןסיורנ א טייז רעש

 רעקנוב רעד .רעזעידנַארג א ןיא ןַאלּפ רעד .ןטיירג םעלא ףיוא וויטקא

 ענַאנַאניפ רעסיורנ רעד ןופ ןבמוקַאטַאק יד רעטנוא ןעניפעג ךיז ףרַאד

 זיוה א ךרוד ןייז ףראד ןיהא גנאנניירא רעד ןוא סאנ עקצאמָאלט ףיוא

 עכלעוו ןשיווצ ,ןקאילָאּפ ערעכיז-קיטנעצָארּפ טרעדנוה ייווצ .עקסראמיר ןֹופ
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 , ןענעו ,סאג עקסראמיר ףיוא זיוה םענופ רעטכעוודזיוה רעד ךיז טניפעג סע

 ר"ד .ןריפוצכרוד סָאד וצ עקאט ןפלעה ייז ןוא ךאז רעד טימ טיורטראפנָא

 ,טביולג ןוא ןַאלּפ ןקיזָאד ןראפ גנורעטסייגאב טימ לופ זיא םולבלעגניר

 .טקאפ רענעעשעג א ןרעוו רע טעוװ בורקב רָאנ זא

 טרעה ןוא ןכָארבעגנייא ןצנאגניא סנטצעל זיא עכלעוו ,יורפ ןיימ

 -ירא ןשטנעמ יד ןעמ ףראד לכ םדוק זא ,טניימ ,ןענייוו וצ ףיוא טשינ

 ןוא טעּפש וצ ןרעוו לָאמא ןָאק סע לייוו ,טייז רעשירא רעד ףיוא ןריפרעב

 -טנע םולבלעגניר ר"ד .ןעמענוצרעבירא ןעמעוו ןבָאה טשינ ןיוש טעװ ןעמ

 ךיז ןעניפעג עדייב רימ .גנוטכיר רעד ןיא ןוטענ ץלא טרעוו סע זא ,טרעפ

 ןענָאק ,ןליוו רימ ביוא ;ןרעװו טעוועטארעגנ ןפראד סָאװ ,יד ןשיווצ ךיוא

 ןופ ןָאפעלעט םעד רעביא רימ טינ םולבלעגניר ר"ד .ןיינרעבירא ףכית רימ

 "וירא רעד ףיוא יורפ ןייז טימ ןיוש ךיז טניפעג סָאװ ,ןאמרעב ףלָאדא ר"ד

 .ןקידנעטשראפ םיא טימ ךיז לָאז ךיא ידכ ,טייז רעש

 ןיקסוָארָאב לאכימ טימ שינָאפעלעט ךיא דער נָאט ןקיבלעז םעד

 ךיא .(טייז רעשירא רעד ףיוא ןַאמרעב ףלָאדא ר"ד ןסייהעג טָאה יוזא)

 רימ) ַאקסנישטרוט זא ,ןסייהעג טָאה םולבלעגניר ר"ד יוװ יוזא ,םיא דלעמ

 ןיהא ןייג ליוװ (יקסנישטרוט סלא טרירוניפ ןיוש המישר רעד ףיוא ןבָאה

 ןיא סָאד .ןעגנאנעג זיא (ןאמרעב עשאב ןופ םינָאדװעסּפ) ?ַאקריא , ּוװ

 ,סערדַא םעד רעביא רימ טיג ןַאמרעב .לָארַאּפ רעטדערענּפָא רעד ןעוועג

 ..ַאקריא , ףיוא ךיז ןפורראפ ןוא ןדלעמ ךיז ףראד יורפ ןיימ ןיהּווװ

 בָאה ךיא .ָאטעג ןיא ןביילב וצ ךָאנ לייוורעד ןפָאלשאב בָאה ךיא

 רעזדנוא רעוועג טימ ןנרָאזראפ םייב טעברא יד ןרעטשעצ טלָאװעג טשינ

 ,קעווא לע ךיא סָאװ ,טנעמָאמ םעניא זא ,טסּווװװענ בָאה ךיא .ןיזַאנַאמ

 ,ןייג טלָאװעג טשינ רימ ןָא רעבָא טָאה יורפ ןיימ .ןדייל טעברא יד טעוו

 ןייגרעבירא ריא ךָאנ געט רֶאּפ א זא ,טרָאװ א ןבעג טזומענ ריא ךיא בָאה

 .ןעמוק ךיוא ךיא לעװ

 סָאװ ,ןקאילַאּפ יד טימ טדערענּפָא ךיז ךיא בָאה ץרעמ ןטס21 םעד

 רעביא ןעמענרעבירא יורפ ןיימ ןלָאז ייז ,רעוועג טלעטשענוצ זדנוא ןבָאה

 טנווַא ןיא רענייזא 7 .טרָא ןטמיטשאב ןפיוא ןלעטשוצ יז ןוא רעיומ רעד

 ןכלעוו ךרוד ,ףיוה סנאמכייר ןיא רעיומ םוצ טריפענוצ יורפ ןיימ ךיא בָאה

 ןיב סאנ יד ןיוש זיא טייז רענעי ןופ ."ןפרָאװעגרעבירא , יז ןבָאה רימי
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 סָאװ ,ןשטנעמ סּפָאקש ףעזוי ןופ טלעטשעגמורא ןעוועג דזאיעשּפ םוצ

 ,סעטראוורעדמוא סעּפע ןעשעג לָאז סע ןעוו לאפ ןיא ,ךאוו ןטלאהעג ןבָאה

 םעד-- ,טנאיצילָאּפ ןשילוּפ םעד .רעוועג ךיז ייב טאהעג ןבָאה עלא ייז

 ןיא ןעמ טָאה ,ךאוו רעד ףיוא טרָאד ןענאטשעג זיא סָאװ .----יװָאטאנַארג

 -ָאטעג יד רעבירא םולשב ןיא יורפ ןיימ .."ןייצ יד טדערראפ , טייצ רעד

 ףליהעג ןייז טימ ּפָאקש ףעזוי זיא אווָאדָאימ ןוא אנולד גָאר ףיוא .רעיומ

 ,סאג ענלָאּפ ףיוא יז טריפענּפָא ןוא עקשָארד א ןיא יורפ ןיימ טימ ןיירא

 ןיימ טָאה םימעט-טטייקרעכיז בילוצ .טננעזעג ריא טימ ךיז ןבָאה ייז גוו

 טָאה יז ןיהּוװ ,זיוה םענופ רעמונ ןקיטכיר םעד ןבעגעגנָא טשינ ייז יורפ

 רעקיבלעז רעד טימ ןענעז ענעלָאק ןייז טימ ּפָאקש ןעוו .ןיירא טפראדעג

 טאהעג טָאה יז ווו ,זיוה ןיא ןיירא יורפ ןיימ זיא ,ןרָאפעגקירוצ עקשָארד

 א טכארבעג רימ ןוא ּפָאקש ןעמוקעג רימ וצ זיא טכאנייב .םערדא םעד
 ךיא .טרָא ןפיוא ןיוש ןיא יורפ ןיימ ןוא ןעגנולעג זיא עזייר יד זא ,סורג

 ענְלָאּפ רעד ףיוא ןעמוקעננָא זיא יורפ ןיימ זא ,טסנוװרעד רעטעּפש ךיז בָאה

 ףיוא ןפורראפ ךיז ןוא יקסנַאימעישז עילימַאפ רעכעלטסירק רעד ֹוצ 40

 טשינ רָאנ "אקריא , םוש ןייק ןגעוו טרָאד רעבָא טָאה רענייק ,?ַאקריא;

 ןעמ טָאה טלָאמעד .טבא לטרעפ יירד ןעוועג ןיוש זיא רענייז רעד .טסנוועג

 ראפ טונימ 2 .רענייזא טכא זיב רָאנ ןייג טנעמענ טייז רעשירא רעד ףיוא

 ףניפ ןיא ןא ,יורפ ןיימ וצ ךעלפעה רעייז סָאבעלאב רעד ךיז טדנעוו טכא

 ןענַָאק טשינ יז טעװ ללכב ןוא רעיוט סָאד ןעמ טכאמראפ םורא םונימ
 -ניירא יורפ ןיימ זיא קילעפוצ ,העשדייצילָאּפ רעד בילוצ ,סאנ ןפיוא ןייג
 זא ,טריטנעירָא ךיילג ךיז ןבָאה ייז .ןשטנעמ עכעלטנרָא רעייז וצ ןלאפעג
 יז זא ,טנָאזעג ייז טָאה יורפ ןיימ ןעוו .גנונעדרַא ןיא טשינ ָאד ןזיא סעּפע
 טשינ א ףיוא ןפָארטעג ךעלניישראוו טָאה יז ןוא ָאטעג ןופ סָאװ רָאנ טמוק
 א טימ ןוט וצ ָאד ןבָאה ייז זא ,ןענאטשראפ ייז ןבָאה ,סערדא ןקיטכיר
 דלאב סנגרָאמ ֹוצ .ןקיטכענוצרעביא טרָאד טביולרעד ריא ןבָאה ייז .דיי
 יורפ ןיימ טריפענּפָא (רעינישזניא-ןאב א) יקסנאימעשז טָאה ,ירפרעדניא
 ,לרעטכעט ןיימ ןעוועג זיא סע ּוװ ,/8 ענלוּפסוװ ףיוא סיקסנישטרָאב יד וצ
 ,סערדא ןרעדנא ןייק קידנענעק טשינ ןוא ןייג ֹוצ ןיהּוװ קידנבָאה םשינ
 .דניק רעזדנוא וצ ןעננאגעג יורפ ןיימ זיא

 ,טייז רעשירא רעד ףיוא רעבירא זיא יורפ ןיימ סָאװ ,גָאט ןטימ
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 רעד ןיא ןערב ןצנאנ ןטיס ךיז ןפראוווצניירא ןעוועגנ ךעלגעמ רימ זיא

 ןרָאװעג רעוועג ןופ ףיוקנייא רעד זיא לכ םדוק .גנוגעוואב רעשידרערעטנוא
 דעד ןופ ןשטנעמ ןעמוק רדסכ ןנעלפ בוטש ןיא רימ וצ ,רעוויסנעטניא

 -אזיטראּפ יד ןופ ןוא "בָאשז , ןופ ,גנונעוואב רעד ןופ ןוא טייז רעשירא

 ןרָאװעג טלדנאווראפ זיא בוטש ןיימ ,רימ ייב ןקיטכענ טּפָא ןגעלפ ייז .רענ

 ךָאנ ןיא יורפ ןיימ תעב ,בגא) לאנעסרא-עיצינומא ןוא -רעוועג א ןיא

 ןטלאהאבסיוא ןעװעג ןטעב ערעזדנוא רעטנוא ןענעז ,ָאטענ ןיא ןעוועג

 שיגרענע ןעמונעג ךיוא ךיז בָאה ךיא ,(ןליוק ןוא ןטַאנַארג טימ ךעלצנער

 -רעביא טָאה עצלָאש רעריפמרוטשרעטנוא סָאװ ,ווירב יד ןרילָארטנָאק וצ

 עקינייא .ס.ס ןופ בַאטש רעוועשראוו םוצ ןוא דנאלשטייד ןייק טקישעג

 רעשידרערעטנוא רעשיליוּפ רעד ראפ עקיטכיוו רעייז ןעוועג ןענעז ןריּפַאּפ

 ,גנונעוואב

 ןוא רענריב עשטייד ףיוא טשיוטענסיוא ןרעוו וצ גנארד רעד תויה

 ,זָאכיסּפ-ןסאמ א זדנוא ייב ןרָאװעג זיא דנאלסיוא ןייק ןרָאפקעוװא ןענָאק

 יעד ןגנעו טָאה גנוניימ אראפ סָאװ ,ןסיוו וצ טריסערעטניא זדנוא טָאה

 בָאה ךיא .עצלָאש ןאמ-.ס.ס רעכיירסולפנייא רעד עיצקַאזנַארט-ןשטנעמ

 ןדעי רימ טָאה סָאװ ,ןיטסינישַאמ רעזדנוא ,ןרָאקדלָאג יורפ רעד ןבעגעג

 ןוא עלעיציפא סעצלָאש ןופ ןטפירשּפָא טכאמענ טעברא רעד ךָאנ גָאט

 גנוניימ ןייז ןצלָאש ןופ ןעמוקאבוצסיורא גָארטּפיוא ןַא ,ווירב עטאווירּפ

 טע סָאװראפ ,טגערפענ יז טָאה עצלָאש .ןינע-שיוטסיוא ןצנאג םעד ןנעוו

 טלָאװעג טלָאװ יז זא ,טנָאזעג םיא טָאה יז .ךאז יד יוזא יז טריסערעטניא

 לייוו ,ץייווש רעד ןיא ןרָאפ וצ טייקכעלנעמ יד ןצונסיוא ןאמ ריא טימ

 ,ךאז עלאנעל א ןיא קסָאד יצ ,ןסיוו רעבָא ?ליוװו יז .םיבורק טרָאד טָאה יז

 -ענוצ ריא טָאה עצלָאש .ןיינ טשינ יז ליוו ןנעוו עלאנעל טשינ ףיוא ?ייוו

 טימ ןקידנעטשראפ ךיז זומ רע לייוו ,רעפטנע ןַא םעד ןגעװ ןבענ וצ טנָאז

 ןיא ,ָאּפאטשעג ייב ננולײטּפָא-דנאלסיוא יד טריפ סָאװ ,עגעלָאק א םענייז

 םעד ךיז וצ ןטעבראפ טָאה רע זא ,טנָאזעג ריא רע טָאה םורא געט רַאּפ א

 טָאה ,"?זעלג , א ייב ןֹוא ,סוַאלָאקינ ,ננולײטּפָא רעקיזָאד רעד ןופ רעטייל

 ןיא ,ןבענענרעביא םיא טָאה סוַאלָאקינ יו .ןינע ןקיזָאד םעד טריראב רע

 טשיוטעגסיוא טייקכעלנעמ א ןאראפ עקאט זיא'ס .רעלאנעל א ןינע רעד
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 םענייק ןעמ טכאמ ,עשראוו ןיא ,ָאד .ןרָאפ טסיירד ןָאק יז ןוא ןרעוו ֹוצ

 .ןטייקירעווש ןייק טשינ

 ןיא ןלאטיּפַאק ןבָאה סָאװ ,ןדיי זא ,רע טנָאז ,ךיז טייטשראפ ---

 -עננָא ןַא טליּפשעג נירק ןראפ ןבָאה סָאװ ,ןדיי עכלעזא רעדָא ,דנאלסיוא

 טשינ ןצענערנ עשטייד יד ןופ ןלעוו ,לָאר עכעלטפאשלעזענ-שיטילָאּפ ענעעז

 טשינ ייז ןלעוו רימ זא ,ןדערנייא טשינ ךיז ייז ןלָאז .ןרעוו טזָאלענסיורא

 -נעצ רעד ןעוועג זיא סע ּווװ) לעטיוו ןיא ןעניפעג ןיוש ךיז ייז ןגעמ ;ןקאּפ

 םוטעמוא ייז רימ ןלעוו ,שרעדנא ץעגרע יצ ,(עטשיוטעגסיוא יד ןופ רעט

 ןעמוקאבוצסיורא ןסנאש םוש ןייק טשינ ןבָאה ןדיי עכלעזא .ןשיוורעד

 .זדנוא ןופ ךיז

 ימָאק-סקלָאפ ןשידיי םעד ןבענענרעביא ךיילנ ךיא בָאה העידי יד

 -ניא .עקיטכיוו א רעייז ראפ ןטלאהענ יז בָאה ךיא לייוו ,(.נ.ק.שז) טעט

 ךיז טָאה ,טרעהעג סָאד טָאה סָאוװו ,םיובנעשריק םחנמ זא ,טנאסערעט

 ןיינּפָא ןראפ ,עשראוו ןיא ךָאנ .שיוטסיוא םוצ טלעטשעג רעטעּפש ןיילא

 ןרָאװעג ןעמונעגסיורא החּפשמ רעצנאג ןייז טימ ןעמאזוצ רע זיא ,נוצ ןופ

 עלא ייז טָאה ןעמ ּוװ ,"קַאיװַאּפ , ןיא ןרָאװעגנ טכארבעג ןוא ןָאנאוו ןופ

 / .ןסָאשרעד

 ןופ ווירב א ןזיוועג רעפעפ ר"ד יורפ טייצ רענעי וצ ,רימ טָאה בגא

 ,עקָארק ןיא ןענופעג ךיז טָאה סָאו ,טרעכייוו ?אכימ ר"ד רעדורב ריא
 רעמעפ יורפ יד .(עלעטש-סגנוציטשרעטנוא עשידיי) "סוי , ןופ רעריפנָא סלא
 יצ ,עזייר-דנאלסיוא רעד ןנעוװו גנונייפ א טגערפעננָא ןטרעכייוו ייב טָאה

 ,ןטָארעג ריא טָאה טרעכייוו ר"ד .שיוטסיוא ןפיוא ןביירשראפ ךיז לָאז יז
 ,רערעכיז ןייק טשינ זיא ןינע רעד לייוו ,ןטלאהּפָא ?ייוורעד ךיז לָאז יז
 -עהעג יד טימ טקאטנַאק ןיא רע טייטש ---ןבירשענ רע טָאה-- ןנעקאד
 -געמ ערעכיז ,עטוג א ןייז טעוו ךעלצריק זא ,טפָאה ןוא ןצנאטסניא עקיר
 דנאטשפיוא ןתעב זיא רעפעפ יורפ יד) .דנאלסיוא ןייק ןרָאפוצּפָא טייקכעל
 .ּפָאש-סנעבעט ןצנאנ ןטימ ןוא ןאמ ריא טימ ןעמאזוצ ןרָאװעג טקישראפ

 (.ןעמוקענמוא ייז ןענעז טרָאד ןוא ווָאטאינַאּפ ןייק

 ןגעלפ ךעלנעט-נָאט ."לאמרָאנ, ןעננאגעג ץלא לייוורעד זיא ָאטעג ןיא
 ןצנעגרעד רעשעלב ןוא עזוַארק ,רעײמרעטסָאלק "םינילתדָאּפאטשעג , יד
 -ענ ךיז טָאה עיצאזינאגרָאספמאק יד ;תונברק עשידיי ןופ חמישר רעייז
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 -נוב טיובעג רדסכ טָאה םלוע רעד ;דנאטשרעדיוו ןקיטליגדנע םוצ טיירג

 טשיינ ןבָאה רעדיוו ערעדנא ;טייז רעשירא רעד ףיוא ןפָאלטנא רעדָא ,סרעק

 -ראפ טנדרָאעגנייא ,טנייה ןטימ טבעלעג ןוא ןנרָאמ ןגעוו ןטכארט טלָאװעג

 .ראפעג רעקידנרעיול רעד ןנעוו ןסענראפ וצ ךיז טימאב ןוא ןעננולייוו

 קיטנוז ןוא תבש ןדעי ןעמ טָאה ,עניטנאק א ןיא ,סאג עקסווָאנַארומ ףיוא

 ,לעטסָאפ החמש ,ןאמרעדייז דוד ,רעקוצ אנינער ןטסיטרא יד טרישזַאגנַא

 -טלענ ענעמוקענפיואדיינ יד ןעוועג חמשמ ןוא ַא"א שטיווָאנימ דנומדע

 -עלסעגראפמוא רעד ,רעוט-"רָאקיי, ןוא רעכעלטפאשלעזעג רעד .ןשטנעמ

 טשינ רעקיזָאד רעד ןגעוװו טדנעוװענ רימ וצ ךיז טָאה ,רעטניוו לאומש רעכ

 עניימ ףיוא ןקריוו לָאז ךיא ,טגיילענרָאפ רימ ןוא גנוניישרעד רענעשטננוועג

 ןיא ,ןעגנולייוראפ עלא יד ןיא ןעמענוצלייטנא טשינ ןטסיטרא-ןנעלַאק

 ךיא .עקנילבערט ןיא טזאנראפ ןרעוו עטסטנעָאנ ערעזדנוא ןעוו טייצ רעד

 -נעמ עקירעגנוה ןופ ןעגנאלראפ וצ רעווש זיא'ס זא ,טרעפטנעעג םיא בָאה

 ,חסנרּפ רעד ןופ ןנָאזּפָא ךיז ןלָאז ייז זא ,ןטירטפיוא יד ןופ ןבעל סָאװ ,ןשט

 עקידרעסאוו יד טימ יו ןרענרעד וצ ךיז רעפעב ןכעלנעמרעד ייז ןָאק סָאװ

 -ניוו לאומש טימ ננוטאראב א ךָאנ .ןּפָאש יד ןיא ןעמוקאב ייז סָאװ ,ןּפוז

 ןבעל םייב עטלייצעג יד ןרָאװענ ןפָאלשאב זיא ןרענּפענ םהרבא ןוא ןרעט

 -עב ףיוא סעמוס עלעיצעּפס טייצ וצ טייצ ןופ ןבעג וצ ןטסיטרא עשידיי

 -סיורא טשינ ךעלטנפע רעמ ןיוש עקאט ןענעז ייז ןוא גנורענרעד ערעס

 .ןטָארטעג

 םעד ןרעייפ וצ טאנָארטַאּפ ַא ןרָאװעג ןפאשעג זיא טייצ רענעי וצ

 ןוא גרוטַאמַארד םענופ לבוי-רעביירש ןקירעי{0

 טניוװעג טָאה סָאװ ,ןייטשנרא קראמ רעסישזער

 ןעמאזוצ (סאג-סלזיימ ברה) סאג עשזוק רעד ףיוא

 ירא ןייז זיב--- קישזוג דוד ,רעּפיש קחצי ר"ד ןטימ

 .וועג ןטימ ןוא --טייז רעשירא רעד ףיוא ןייגרעב

 .שטיווָארעזייל --- ?טנייהח , ןופ רָאטקאדערטימ

 -וקרָאפ טלָאזעג טָאה סָאװ ,טנווָא-לבוי םעד ףיוא

 ןבָאה ,סאג עשזוק ףיוא ּפָאש "סואניעש , ןיא ןעמ

 א טימ --- רעּפיש קחצי ר"ד :ןטערטפיוא טלָאזעג

 ןייטשגרא טרַאמ ראפ ןטסנידראפ סנייטשנרא ןנעוו רעטרעוו רָאּפ
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 -ער ;רעטאעט ןוא רוטארעטיל-עניב רעשידיי רעד

 יד ןריפ טלָאזעג טָאה שטיווָארעזייל רָאטקאד

 -עג טָאה לבוי לעב רעד ןוא עקרעיסנארעפנָאק

 -ענ עטסעיינ ענייז ןופ עקינייא ןענעייל טפראד

 ןבָאה לייט ןשיטסיטרא םעניא .ןעגנופאשדָאט

 -מאס קיזייא ןטסיטרא יד ןטערטסיורא טלָאזעג

 הנח ,ןאמרעדייז דוד ,לעטסָאפ החמש  ,גרעב

 ,שטיוואנימ דנומדע ןוא לעקאפ ארָאד ,רענרעל

 ןיא'ס .ןרָאוװעג טרעטשעצ רעבָא זיא החמש יד

 ןעו ,גָאטץרעמ רעסיה א ןעוועג רָארג

 שטיווטרעזייל .מ ןבָאה ןדארעמאק ענייז טימ רעיײמרעטסָאלק

 ן ,וא סָאװראפ א ןָא ןסָאשרעד ָאטעג ןיש

 ןךעוועג ךָאד ןיא ּפָאש סואניעש ןופ לאז רעד .ןדיי רעקילדנעצ ןעווראפ

 ףיוא טניווװעגנ ןבָאה סָאװ ,רעמענלייטנא ןוא טסענ ךס א םנה ,טלופרעביא

 לעב םעד .סאג ןיא ןייגוצסיורא טאהעג ארומ ןבָאה ,ןעלזניאדָאטענ ערעדנא

 רעינישזניא ,"רעטסעטלענעדוי, רעד טסירגאב ,ןרעדנא ןשיווצ ,טָאה ?בוי

 ןייז ןופ טכאוושענּפָא ץלא ךָאנ קידנעייז ,רעּפיש ר"ד .םיובנעטכיל קראמ

 קעווא ןיא ןוא רעטרעוו רָאּפ א טדערענ רָאנ טָאה ,טייהקנארק רעגנאל

 -- טגָאזעג רעסעב רעדָא ,רָאמוה טימ טָאה שטיווָארעזייל .םייחא ךיז וצ

 "ָאנימ רעסיוא ,ןטסיטרא יד .טנווֶא םעד טריפענ ,"רָאמוה-ןנלאג , טימ

 םענעי ןיא זיא סע .ןּפָאש ערעייז ןופ ןעמוק טנָאקענ טשינ ןבָאה ,ןשטיוו

 בוט-םוי ?בוי רעד עקאט ןיא ,םייהרעד ןיא ןציז וצ רערעכיז ןעוועג גָאט

 .קידבוט-םוי טשינ ךרוד

 טָאה האזמ .גרעבנעדלָאג רתסא ןֹוא האזמ יכדרמ ייב ןעוועג ןיב ךיא

 ןסָאשרעד טָאה ןעמ ןעוו ,קיטיירפ ןקיטולב םעד ךָאנ .ןטיבעג קראטש ךיז

 ןכָארבעננייא ןצנאנניא ךיז רע טָאה ,רעדניל םחנמ טניירפ ןטסטנעָאנ ןייז

 קידנעטש רעד .עיטאּפא ןיא ןלאפענניירא רעמ ץלא -- רעטייוו סָאװ ןוא

 ןעוועג טציא ןיא ,האזמ יכדרמ רעשינרענע ,רעקיטסולסנבעל ,רערעטנומ

 רתסא ןיטסיטרא יד .טיוט ןפיוא טראוו ןוא טציז סָאוװ ,זיירג רעטלא ןַא

 -ענ טָאה ,ןעזסיוא שירא קידנצנעלנ א טאהענ טָאה סָאװ ,נרעבנעדלָאנ

 טשינ רעבָא לי האזמ .טייז רעשירא רעד ףיוא ןהאזמ טימס ןייג טלָאװ
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 װ ָא ק ר ו ט  ס ַא נָא ו

 ןעמ זומ --טגָאזעג רע טָאה-- לָאמנייא ,ןייג

 בָאה ךיא ..,ןלאפראפ ,אלימ זיא ,ןבראטש ךָאד

 ,טייז רענעי ףיוא ןיינ וצ טדערענוצ קראטש ייֵז

 -ָאטעג ןופ המישר רעד ףיוא ןעוועג ןענעז ייז

 ןעוט ייז .ןעוועטאר ?יוװו ןעמ ןכלעוו ,וויטקא

 סָאװ ,ןכערבראפ א ---טגָאזעג ייז ךיא בָאה-- ;

 .ןפלָאהעג טשינרָאג רעבָא טָאה סע .ָאד ןציז ייז

 רתסא .ןריר וצ טשינ ךיז ןסָאלשאב טָאה האזמ וי 0

 .ןייג טלָאװעג טשינ ןיילא טָאה גרעבנעדלָאג יט
 .ןעמוקעגמוא עדייב ןענעז ןוא ןבילבענ ייז ןענעז אזאמ יכדרמ

 -ייל םעד ןסָאשרעד טָאה רעכרעק רעריפראשרעבא-.ס.ס "רעזדנוא,

 -ניא םעד ןוא דלעפנעדניל ר"ד רעטכיר -- הסיפת רעשידיי רעד ןופ רעט

 -יווו רעייז ןיא ןסָאשרעד ייז טָאה רע .ןָאק --- הסיפת רעד ןֹופ טנעדנעט

 סננרָאמוצ ...שזַאטָאבַאס --- וויטָאמ .הסיפת רעד ןופ עדייבעג רעד ןיא ,גנונ

 עדנאב א טרידיוקיל טָאה רע זא ,טמיראב ךעלטנפע רעברעק ךיז טָאה

 ,ןטסישזַאטָאבאס

 ןעמ ןוא רעסייה לָאמא סָאװ ןרָאװעג ןענעז "געט עסייה , יד תויה

 ,סעטראוורעדמוא סעּכע ןעשעג טשינ ןָאק סע יצ ,רעכיז ןעוועג טשינ זיא

 "וקָאד ,ךובנָאט ,ןלאירעטאמ עניימ ןעמענוצפיונוצ ןסָאלשאב ךיא בָאה

 בָאה ךיא עכלעוו ,ןסעיּפ עזילאוו ןיימ ךיוא יווװ ,סעיפארנָאטַאפ ,ןטנעמ

 ןיא ןבָארנאב ץלא סָאד ןוא ןראפענ עלא ןופ טעװעטארענּפָא טציא זיב

 לע ךיא ביוא ,ןברוח רעזדנוא ןופ ןכייצ א ןביילב שטָאכ לָאז .דרע רעד

 ןסיוטשנָא ןכאז יד ףיוא ךָאד ךיז ןעמ טעוװ לָאמא .ןבעל םייב ןביילב טשינ

 .ןוט וצ ןבעלרעד טשינ סע לע ךיא ביוא --- ,ייז ןבָארגסיױא ןוא

 טניילעגניירא ריא ןיא ןוא ךעלב-קניצ עסיורג א ןעמונעג בָאה ךיא

 ךיז ןבָאה סָאו ,עקירעביא עלא ןוא ןפלָאדא ןפורענוצ ןאד ,ןכאז עלא יד

 ןייק טשינ בָארנאב ךיא זא ,ןזיוועג ייז ןוא ףיוה ןפיוא טיירדענ טלָאמעד

 טלאהאב ןגעקאד .ןכאזטרעוו ערעדנא רעדָא ,ןטנאילירב ןייק טשינ ,דלָאג

 סָאװ ,תורוד עקיטפניק יד ןבענרעביא ןלעוו סָאװ ,ןלאירעטאמ טרָאד ךיא

 ,טכאמענ לעיצעּפס סָאד בָאה ךיא .ָאטענ ןיא ןוטענ זדנוא טימ טָאה ןעמ
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 ןעװועג סע זיא ייזַא

 -יימ ,ןטסַאק םעד ןבָארנוצסיױא ןלאפנייא טשינ ייז ןופ ןצימע לָאז סע ידכ

 ןרָאװעג זיא ךעלב-קניצ יד .ןכאזטרעוו ןבָארנאב טרָאד בָאה'כ זא קידנענ

 -נוא ןוא ןנירקוצ טשינ ןיהא ךיז לָאז טפול ןייק זא ,טכאמראפ שיטעמרעה

 ,טאג ענלימ ףיוא דרע רעד ןיא ןבָארגראפ סע טָאה רענטרענ רעשידיי רעזד

 ךיא בָאה רודעצָארּפ רעד ייב עקידנזעוװנָא יד ."ןטרָאנ-ןטפיטרא,, .ווענ ןיא

 ךיא ןוא המחלמ יד ןבעלרעביא טעוו ייז ןופ רעצימע ביוא זא ,ןטעבעג

 -יא ןסענראפ טשינ רע לָאז ,עקידעבעל יד ןשיוװצ ןעניפענ טשינ ךיז לעװ

 וו ,טרָא ןנעוו עיצוטיטסניא רעשידיי רעטסעב רעטשרע רעד ןבענוצרעב

 .ןבָארנַאב ןכאז עניימ בָאה ךיא

 דָאנ ךיא ןיב ןבעל םייב .ןעמוקענמוא תודע עלא יד ןענעז רעדייל)

 -קניצ םעד ךיא בָאה ,רָאי ייווצ רעביא ןופ טייצ א ךָאנ .ןבילבעג ןיילא

 א רעייז ןיא ןכאז עלא ןענופעג ןוא דרע רעד ןופ ןבָארנענסיױא ןטסאק

 .( דנאטשוצ ןטוג

 -ַאפ ענעבָארגַאב יד ןשיווצ

 א ןעוװועג ךיוא זיא ,סעיפארנָאט

 ןופ ,יורפ ןיימ ןוא רימ ןֹופ דליב

 רעטאעט-"ישטשאוואנ , ןופ .ריד

 ר"ד רָאסעּפָארּפ ןוא עשראוו ןיא

 ןבָאה רימ סָאװ ,ןאבאלַאב ריאמ

 -םיוא ןראפ נעט רֶאֹּפ ַא טכאמענ

 טרָא-רוק ןיא גנירק םענופ ךורב

 סָאד קידנגיילניירא .(* שטינָאװיא

 ,ןכאז עקירעביא יד ןשיוװצ דליב

 ראט ןעוועג טמיטשאב ןענעז סָאװ

 ןעמוקענ רימ זיא ,עטכישענ רעד

 סָאװ ,ךערּפשענ סָאד ןורכז ןפיוא

 גירק ןראפ נעט רָאּפ א בָאה ךיא

 -ראפ גנאל טשינ ןיימ טימ טריפעג

 .פָארּפ טניירפ ןטלא םענעברָאטש
 ןטבָאלַאב ריאמ ר"ד .ףַארּפ

 .15 טײז עז (*
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 וו ָא ק ר ו ט 4 תם ַא נָא ו

 רעביא טעבראעג ןַאבַאלַאב רָאסעּפָארּפ טָאה טלָאמעד .ןַאבַאלַאב ריאמ ר"ד

 .םָארּפ .טקידנעראפ ָאטעג ןיא טשרע טָאה רע סָאװ ,קרעוו ךעלטכישעג א

 נָאט ןטצעל ןזיב ןוא טסימיטּפָא רעסיורג א ןעוועג טלָאמעד זיא ןַאבַאלַאב

 ךיא בָאה לָאמנייא טשינ .נירק םענופ ךורבסיוא םעניא טביולנעג טשינ

 .דָאזיּפע םעד ןיא טנָאמרעד ָאטעג רעוועשראוו ןיא םיא

 רעד ןעוועג ןיא סָאד ---טגָאזעג ןַאבַאלַאב ,פָארּפ טָאה-- ָאי --

 .ןבעל ןיימ ןיא תועט רעטסערג

 -יסעּפ ןסיורג ַאזַא ןיא ןפרָאװעגרעביא םיא טָאה סָאד זא ,ךעלנעמ

 -ראפ רעמ ךָאנ זיא סָאװ ןוא ָאטעג ןיא טשרעהאב םיא טָאה סָאוװ ,םזימ

 ןשטייד יד ןופ שראמניירא ןכָאנ דלאב טָאה ןעמ ןעוו ,ןרָאװעג טקראטש

 טימ ןסָאשרעד םיא ןוא רעלאיב טאקָאװדא םעד ,םעדייא ןייז ןעמונענוצ

 ףיוא ןעזענ טלָאמעד ןיוש טָאה רע ."100, יד ןופ עּפורג רעטשרע רעד

 -ַאב .פָארּפ סָאװ ,טמא "ןקיאור , ןייז קידנצונסיוא .ךיז טדיינש סע סָאװ

 -עג רע טָאה ,טארנדיי םייב וויכרא םענופ רעטייל סלא ןעמונראפ טָאה ןאבַאל

 .קרעוו ךעלטכישעג ןייז טקידנעראפ עקאט טָאה רע ןוא ןטעברא ךס א טנָאק

 .תוריּפ ענייז טימ ךיז ןעיירפ וצ ןרָאװוענ ןבענעגנ טשינ רעבָא םיא זיא סע

 "נסיו רעשיצאנ "רעטמירַאב , א ןעמוקענּפָארא זיא עשראוו ןייק

 "ראּפ עלא ראפ טארעפער א ןטלאה טלָאזעג טרָאד טָאה סָאװ ,ןאמסטפאש

 םייב "ןצעּפסנערוי , יד .עגארפנדיי רעד רעביא עשראוו ןיא רעדילגטימדייט

 ךיז טניפעג ָאטענ ןיא זא ,ןבענענרעביא םיא ןבָאה ָאּפַאטשענ רעוועשראוו

 -נסיו רעשיצאנ רעד .ןַאבַאלַאב ריאמ ר"ד רָאסעּפָארּפ רעטנאקאב דעד

 ןַאק ןעמעוו ייב .העידי רעד טימ טיירפרעד קראטש ךיז טָאה ןאמסטפאש

 טָאה רע !ןלאירעטאמנדיי םיא ראפ עקיטיונ ?יפ יוזא ןעמוקאב ךָאנ רע

 .ןענַאבַאלַאב ןעננערב םיא וצ ןלָאז ייז ,"ןעסָאנעג-יטראּפ , יד ןטעבענ

 ןענַאבַאלַאב ןעמ טָאה העש עטמיטשאב יונענ ןוא גָאט ןטמיטשאב א ףיוא

 ,םיא טימ סעומש ןגנאל א ךָאנ .רעלטפאשנסיוו ןשיצאנ םוצ טריפעגניהא

 ןלעטשוצוצ םיא ןנרָאֿפ זיב גנורעדָאפפיוא ןַא ןעמוקאב ןַאבַאלַאב טָאה

 ןעמוקענקירוצ זיא ןַאבַאלַאב רָאסעּפָארּפ .ןדיי ןנעוו ןלאירעטַאמ .עסיוועג

 רע טָאה טכאנ רעקיבלעז רעד ןיא .רעקידעבעל א םיוק ?טיזיוו , רעד ןופ

 .נָאלש-ץראה א ןעמוקאב טָאה רע .ןניוא ענייז טכאמראפ קיבייא ףיוא

 .טניירפ ןטוג ןטלא ןיימ ןופ דליב ןפיוא קילב ןטצעל םעד ףראוו ךיא
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 2248 שט1

 ןהעש עטצעל יד

 י- ןנייצרעביא :;קיטקַאט עיינ א ןעמונעגנָא טציא ןבָאה ןשטייד יד

 -יוויירפ ןלעוו ייז ןעוו ,ןייז ייז ראפ טעוװ נעווסיוא רעטסעב רעד זא ,ןדיי

 ןג ןיא יוװ ןייז טוג ייז טעוװ סע ּוװ ,"ןרענאל-סטעברא, יד ןיא ןרָאפ קיל

 ,ןסיוטשנעמאזוצ עקיטולב ֹוצ ןריפרעד ןשטייד יד ןפראד סָאװ וצ .ןדע

 -עלע , ןַא ףיוא ןריפכרוד ןַאלּפ-סננוטַארפיױא ןקיבלעז םעד ןענָאק ייז זא

 לעפאב ןטשרע ןפיוא ןענעז ןדיי ןעוו ,רעירפ ,אלימ .רענייטש "ןטנאג

 עכלעזא ןדנעוװנָא טפראדענ טשינ ייז יבנל ןעמ טָאה ,ליטש ,קיאור ןעננאגעג

 זא ,ןזיוואב טלוב רעבָא טָאה "עיצקא , עטצעל יד .ןצנוק עשיטאמָאלּכיד

 ראונַאי ןיא זיא'ס ביוא ןוא ןיינכרוד טשינ טאלג יוזא ןיוש סע טעוװ טציא

 .ןעמרָאפ ערעסערג ךָאנ ןעמעננָא טציא רע טעוװ ,דנאטשרעדיוו א ןעוועג

 ןלאפ סע סָאװ ,סָאד .םימעט עשיטסיאורטלא תמחמ טשינ .טשינ סע גוט

 ױַאטלַא ןפיוא .קילנמוא ןייק טשינ ןיא ,ןפמאק יד תעב ןשטייד לסיבא

 .ןבעל ןייז ןייז בירקמ שטייד א געמ "גנונעדרָאטלעװ רעיינ , סרעריפ ןופ
 רעיינ א תעב ןענַאק סע סָאװ ,סָאד ןוא .בוח רעלאנָאיצַאנ א וליפא זיא'ס
 טשינ יאדווא ןוא יאדווא ךָאד זיא ,ןדיי רעטנזיוט ןעמוקמוא ?עיצקא,

 -סערּפ רעד סָאוװ ,סָאד רעבָא זיא עטסנרע סָאד .טרעקראפ .קילנמוא ןייק

 -יוא ןייז ןדיי טימ ןפמאק יד תעב טרילראפ עירָאלנ-יצאנ רעד ןופ שזיט
 ןיא ךעלנניי עשידיי ראפ ןפיולטנא טייל-,ס.ס עטווורּפענסיױא .טעטירָאט
 ,זציירקנקאה יד טימ ןעמלעה ןוא ןרידנומ יד ןוטסיוא ךיז ןזָאל ,ךעלדיימ
 ,ןפמאק-רַאונַאי יד תעב ןעוועג זיא סע יו ,רעוועג סָאד ןעמענוצ ךיז ןזָאל
 טונ טשינ ןסריוו ןעגנוניישרעד עכלעזא ,ליפ וצ ?סיבא ןיֹוש זיא סָאד ---
 ןעז ,זיירּפ ןדעי ראפ ,סע ןעמ זומ .רענלעז-יצאנ יד ןופ קיכיסּפ רעד ףיוא
 .ןדיימוצסיוא
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 וו ָא ק ר ו ט ס ַא נ ַא ו

 ףיוא ןרָאװעג טלעטשענרעביא "קיטילָאּפ , עצנאנ יד זןיא ?כ םדוק

 -ָאטעג סלא טמא ןייז ןופ ןעמונענּפָארא טָאה ןעמ .ןסלער ?עכעלדירפ ,

 "אב טרָא ןייז ףיוא ןוא דַארנָאק רעריפמרוטשרעבא-.ס.ס םעד רַאסימָאק

 ,סנעבעט רעטלאוו רעמיטנניא-ּפָאש ןסיורנ םעד -- ?ןליוויצ , א טמיטש

 א ףיוא ןליו םעד ןכיירטשרעטנוא טלָאװעג ןשטייד יד ןבָאה םורא יוזא

 טנעבעט סָאװ ,סָאד ."גנולדיזסיוא , עיינ יד ןקידיילרעד וצ ןפוא ןכעלדירפ

 -- .ס.ס ןופ דילגטימ רענעעזעגנָא ןוא ןאמדייטראּפ רעטלא ןַא ךיוא זיא

 ןטימ רידנומ-.ס.ס ןייק טשינ ךָאד טנַָארט רע .טשינ רענייק ךָאד סייוו

 ,טמא םעיינ םעד ףיוא ןשטנווועג יו רע זיא --- ?ּפָאקךטיוט ;

 --ןצלוש ייב טּפיוהרעביא-- ץלוש ןוא סנעבעט ןופ ןּפָאש יד ןיא

 יּמָאש יד ןופ ןעגנולמאזראפ ןענעדרָאוצנייא ןביוהעגנָא עיצקעריד יד טָאה

 ייז ןא ,ןרָאפ ןפראד ייז זא ,"ןרעלקוצפיוא , ייז ךיז טימאב ןוא ןשטנעמ

 -סטעברא עטנדרָאעגנייא-טוג יד ןיא ןרָאפוצניהא ןסייר ןיילא ךיז ןפראד

 --ָאפ א טכארבענּפָאדא וליפא ןבָאה ייז .(ןרעגאלטיוט --- ןעייל) ןרענאל

 -רעביא טָאה סָאװ ,טרָאד ןופ תודע ןשידיי א טימ קינװַארט ןופ רעייטש

 רעביא קינװַארט ןיא ןיוש ךיז טניפעג רע זא ,עטלמאזראפ יד ןבענענ

 ךיז טבעל סע לייוו ,ןרָאפ וצ ןיהא ןדיי עלא טָאר רע ןוא םישדח טכא

 :נולמאזראפ-"ןפַאמ , רעד ףיוא .ןדע ןג א ןיא יװ שממ ,טוג רעייז טרָאד

 וצ טדנעוװעג ךיז טָאה רע .ןיילא ץלוש ןטערטענסיורא רעטשרע רעד ןיא

 -נאווא ןא ןיא ךיז ןזָאלוצניירא טשינ ,גנונערָאװ א טימ ןשטנעמ-ּפָאש ענייז

 .עכעלטרַאװטנאראפ טשינ יד ,ננוסינראפ-טולב ֹוצ ןריפרעד ןָאק סָאװ ,ערוט

 רָאנ ןלעוו ,"ײטרַאּפ , א טעדליבעג ָאטעג ןיא ןבָאה סָאװ ,"ןטסירוטנַאװַא ,

 -;נילצולּפ רעד .טנָאזעג רע טָאה -- קילנמוא ןא ןדיי יד ףיוא ןעגנערבכ

 -נוב עלא יד ראפ טנרָאװ ,ץלוש ,ןדיי ןֹופ "טניירפ , רעסייה רענערָאװעג

 םָאד .ָאטעג ןיא רעטייוו טיוב ןעמ סָאװ ןוא טכאמעג טָאה ןעמ סָאװ ,סרעק

 ץנאג ---טגָאזעג רעטייוו רע טָאה-- ןסייוו רימ .ןפלעה טשינרָאג טעװ ץלא

 עקינייא טנכערעגסיוא טרָא ןפיוא טָאה ץלוש .סרעקנוב עלא יד ןגעוו יונעג

 "-עייז ןיא ןדיי יד ָאזלא טאר רע ...סאנ עיּפילָאװַאנ ףיוא סרעקנוב עסיורג

 ןענָאק ןלעוו ןשטנעמ ענייז ווו ,קינװַארט ןייק ןרָאפ וצ סערעטניא םענענייא

 .המחלמ יד ןבעלרעביא ןוא ןטעברא קיאוד

 -ולָאּפ עשידיי עּפורג א ןעמוקענּפָארא ךיוא ןיא ּפָאש סצלוש ןיא
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 ןעװעג סע זויא יויוַא

 עשילױוּפ ענעזעוועג ןעוועג ןענעז סָאד .(ץַאלּפטפול) ןילבול ןופ ןטנאיצ

 טעשאּכעגסיוא טוג ,טיובענ טסעפ ןעוועג ייז ןענעז עלא ;ענעגנאפענ-סנירק

 טכארבעג ןבָאה ייז .ןרידנומ עשירעטילימ עטנאנעלע ךיז ףיוא ןגָארטעג ןוא

 ,קענַאריַאמ ןוא קינװַארט ןופ ןדיי ןופ ---ווירב עטונ-- ווירב ןוא ןסירנ

 -ענילבול ןסיורג ןופ ןעננולײטּפָא ,טרעלקרעד ןבָאה ייז יו ,ןענעז סָאװ

 ?"ןבירשעג , ןבָאה קינוַארט ןוא קענַאדיַאמ ןופ ןדיי עכעלקילגמוא יד .רענאל

 "טסעג , יד .ָאטענ רעוועשראוו ןיא םירבח ןוא םיבורק ערעייז וצ ווידב יד

 ייז זא ;ןדיי יד טרָאד ךיז טבעל סע ןייפ ןוא ?יווװ יו ,טלייצרעד ןבָאה

 יוזא טקנוּפ סיוא טרָאד ייז ןעעז עלא זא ןוא ןסע וצ טונ טרָאד ןעמוקאכ

 ןייק וצ ךיז ןרעהוצוצ טשינ ןדיי יד ןטארעג ןבָאה ייז .םיחילש יד ,ייז יו

 | .ןרָאפוצניהא ןוא עיצאטינַא "רעכעלדעש , םוש
 הרבח יד ןעמ טָאה ,טסווורעד ןופרעד ךיז טָאה "בָאשז , רעד ןעוו

 -טסאג , ענעמוקעג יד סָאװ ,סָאד טשינ ןעוו ןוא רענייב יד ןכָארבעגנָא טונ

 ןעמ טלָאװ ,ןילבול ןייק קירוצ ןנָארטענּפָא ףכית ךיז ןבָאה "ןרָאטאטיגא

 ,טשטנילעג ייז

 -רעטנוא ,"עלעטשלעפעב , רעד ןופ רעטייל ,טסידַאפ רעטמיראב רעד

 -ָאנ ,ָארויב סצלוש ןופ ןָאקלַאב ןופ טלמונא טָאה ,טדנארב רעריפמרוטש

 טעברא ףיוא ןרָאפ וצ םלוע ןטלמאזראפ םעד טריטינא ךיוא ,40 עיּפילָאװ

 .ןייפ ןוא טונ ןייז ייז טעוו סע ּווװ ,קינווארט ןייק

 -נאנאּפָארּפ עשידיי עּפורג ---רעניילק קילג םוצ-- רעד ןופ שארב

 -- ןצלוש ייב טמא:עיצאזיווָארּפא ןופ רעטייל רעד ןענאטשענ זיא ,ןטסיד

 ידכ ,גנעל רעד ןיא ןוא טיירב רעד ןיא טניילעג ךיז טָאה רע .יקסניווָאלנ

 זיא ךיז ןעוועטאר וצ געווסיוא ןרעדנא ןייק זא ,ןדיי יד ןנייצרעביא וצ

 --טנַאזעג רע טָאה-- ןיילא רע ,ווָאטַאינַאּפ ןוא קינוַארט רָאג יוװ ,ָאטשינ

 ייז וו ,טייז רעשירא רעד ןופ דניק ןוא יורפ ןייז טכארבעגקירוצ טָאה

 ייז טימ ןעמאזוצ ןסָאלשאכ טָאה רע ןוא טנדרַאעננייא ןעוועג ןיוש ןענעז

 !עננורעכיזראפ יד ןיא טביולנענ רעכיז טָאה רע .קינוַארט ןייק ןרָאפ וצ

 יד ןבעלרעביא ןענָאק ןעמ טעוװ קינווַארט ןיא זא ,ןטדנַארב ןוא ןצלוש ןופ

 יעמונעגטימ ךָאנ ןוא ןרָאפעגניהא ןיילא טשינ רע טלָאװ שרעדנא ,המחלמ

 ןיא ןדיי עלא טימ ןעמאזוצ ןעמוקענמוא ןענעז ייז ווו ,עילימאפ ןייז ןיהא

 םָאֹו ,םעד טימ ןעננאנאב רעבָא רע ןיא ןכערבראפ סיורג א .קינװַארט
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 וו ָא ק ר } ט סם ַא נָא ו

 וצ טשינ ןריטיגא סָאװ ,"סרָאטַאטיגַא , יד ןריטסערא וצ טָארדעג טָאה רע

 טָאה סָאװ ,ןצלוש ייב ּפָאש א ןופ רעטייל ,ןָאסלעּפָאט ךיוא .ןיהא ןרָאפ

 "ירא רעד ףיוא דניק ןוא יורפ ןייז טגרָאזאב ןוא טעװעטארענּפָא בגא ךיז

 ןיא ,קינװַארט ןייק ןרָאפ וצ עיצאטיגא עקראטש א טריפעג טָאה ,טייז רעש

 ןטימ ןעגנורדעגכרוד ןעוועג ןיוש זיא ָאטעג ןיא דיי רעדעי ןעוו טייצ רעד

 קיליוויירפ ןייג טשינ ןוא קיליב ןבעל ןייז ןבעגוצּפָא טשינ ,ןייזטסווואב

 | .ןיירא ןרעמאקדזאנ יד ןיא

 טריפעג רעבירעד ןבָאה רעוט עשידרערעטנוא יד ןוא "בָאשז , רעד

 -- לוָאטַאינָאּפ ןוא קינװַארט , :גנוזָאל ןרעטנוא עיצאטינא עסיורנ אזא

 ףיוא ןּפאכ ןזָאל טשינ טציא ןיוש ךיז לָאז רענייק זא ,"!עקנילבערט ןענעז

 סָאד ןשטייד יד ןבָאה ףמאק "ןשיטַאמָאלּפיד , םעד .עקטסאּפ רעשטייד רעד

 -עפָא ןא ףיוא ןסָאלשטנא רעבירעד ךיז ןבָאה ייז ןוא טליּפשראפ ךיוא לָאמ

 סָאװ ,"עיצקא, עקידנעייטשרַאפאב עיינ יד טריזינאגרָא ןוא ףמאק םענ

 .עקיטליגדנע יד ןייז טלָאזעג טָאה

 -עוואב רעשידרערעטנוא רעד ןופ עיצאנידרָאָאק רעד ןופ באטש רעד

 "נעשריק םחנמ ייב ,84 אנשעל ףיוא ןענופעג טייצ רענעי וצ ךיז טָאה גנוג

 .בוטש ןיא םיוב

 "ירא םייב טאהעג טָאה ןעמ סָאו ,ןטייקירעווש עסיורג יד בילוצ

 סעּפורגירענאזיטראּפ יד ןיא ןדיי ןפראוורעב

 ןבָאה עיצקא רעקיזָאד רעד ןיא) רעדלעוו יד ןיא

 ןאמרעקוצ קחצי טנכייצעגסיוא קראפש ךיז

 ,דניקנייפ ךלמ ,ךירדירפ טנומגיז ,ןקעטנאו

 -אמ ךיוא יוו ,יקסרָאװדָאװאנ .ד ,ןאמטיל ףסוי

 -קא עקיזָאד יד טָאה ,ןקעלָאב} ףעלא .נ רעטסיג

 -עשטנווועג ןייק גנאפנָא ןופ ןבעגעג טשינ עיצ

 .זדנוא ראפ ןטאטלוזער ענ

 םאנסיוא ןטימ ,רענאזיטראּפ עשיליוּפ יד

 -רַאװג-סקלָאפ) "ַאװָאדול , עידראוונ רעד ןופ

 -נִא טשינ רעפמעק עשידיי ןייק ןבָאה ,(עיד

 טושּפ ייז טרעיינ ,ןעייר ערעייז ןיא ןעמונעג

 דניקויײפ ךלמ .טעדרָאמעגסיוא
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 ועװעג סע זיא יוזַא

 ןרָאװעג ָאטעג ןיא גנומיטש יד זיא חסּפ ןֹופ ךיז ןרעטנענרעד ןטימ

 ןשטייד יד ןלעוו חסּפ ףיוא זא ,ןענאטשראפ טָאה ןעמ .רעזעוורענ רעמ ץלא

 בוט-םוי ןדעי ףיוא ייז ןנעלפ דימת לייוו --- ,זירּפרוס א סעּפע ןטיירנוצ

 עקיטליגדנע ןַא ןעמוקרָאפ רעבָא טעוװ סע זא ."הנתמ א, ןדיי יד ןבעג

 .טלעטשענרָאפ טשינ רענייק ךיז טָאה ,ָאטעג םעד ןופ עיצאדיווקיל

 רעוט עכעלטפאשלעזעג יד ןבָאה חסּפ ןופ ךיז ןרעטנענרעד ןטימ

 ןעוארּפ וצ ןסָאלשאב גנונעוואב רעשידרערעטנוא רעד ןופ רעריפנָא ןֹוא

 יד ןופ רענייא ןיא הדועס א טיירנענוצ טָאה ןעמ .רדס ןעמאזניימעג א

 -טימ ,רעוט עכעלטפאשלעזעג יד ראפ סאנ אנשעל ףיוא ןסנעבעט ייב ןכיק

 ןשידיי םעניילק ןראפ ךיוא יו ,גנונעוואב רעשידרערעטנוא רעד ןופ רעדילנ

 ןייז טלָאזעג טָאה סָאד .ןבעל םיינ ןבילבעג ךָאנ זיא סָאװ ,וויטקא-רוטלוק

 ןבָאה סָאװ ,רעייטשרָאפ ערעזדנוא טימ רעוטדָאטעגנ יד ןֹופ ףערטנעמאזוצ א

 טרָאד טריפעג ןוא טייז רעשירא רעד ףיוא ןענופעג ןיוש ךיז טייצ רענעי וצ

 .טעברא-ספליה ןוא עוויטאריּפסנַאק א

 ר"ד טראוורעד ןעמ טָאה טייז רעשירא רעד ןופ טסעג יד ןשיווצ

 ןאמרעקוצ קחצי ,ןַאמרעב ףלָאדא ר"ד ,קישזונ דוד ,םולבלענניר ?אונמע

 -סקוב ןתנ ,(קירנעה) טנורנשיפ .ס ,(יילָאקימ) רענייפ ןָאעל ר"ד ,(קעטנַא)

 .שזניא ,ךירדירפ טנומניז ,(ןַאפעטס) קעיַארג םולש ,ןַאמרעב עשַאב ,םיוב

 .ַא"א םולב ַאשַארבַא

 יכדרמ ,יקסניבָארַאטס ,? ,ןיקטע ,יקסרעשט סחנּפ ,םיובנעשריק םחנמ ,ךָאלב

 ,רעטניוו לאומש ,ץישזיּפ לּפָאק ,רעסַאוו רעטסינַאמ ,אבמער םוחנ ,האזמ

 -נערָאה .ש ,ןָאק םחנמ ,טדימש ,טַאלבנעסונ ילתפנ ר"ד ,רענּפעג םהרבא

 -נייפ ךלמ ,ןרעטשנעגרָאמ .י ,קאס ףסוי ,ןאמפָאה ,ןַאמרעסאוו .י ,ןייטש

 -דַאלג יד ,סישיווייפ ,פָארּפ ,ןַאמרָאק ר"ד ,שטעדעשּפ .מ ,טנעל .ש ,דניק
 ,ןירבָאד ר"ד ,ןיאכ ר"ד ,יקנעלעיב .א ר"ד ,שטיווָארעזייל .מ ,סנייטש

 -לשיפ ,יקסנילרעב שרעה ,רעטסלע ַאלָאּפ ,ןַאמלעטיט .י ,יקסניווָאר ,ןוַארב

 -ספמאק רעשידיי רעד ןופ באטש רעד ךיוא יוװ ,ַא"א ןייטשנרא קרַאמ ,ןָאז

 ןיקטעבול היבצ ןוא שטיוװעלעינַא יכדרמ טנאדנעמָאק ןטימ עיצאזינאגרָא

 .שארב
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 וצָא ק ר ו ט 4 ס ַא ג ָא י

 ענעבילבענרעביא ןבעל םייב יד ןרָאועג ןטעבראפ ךיוא ןענעז סע

 ,לעקאפ ארָאד ,גרעבנעדלָאנ רתסא ,גרעבמאס קיזייא -- ןטסיטרא עשידיי

 חמלש ןוא לעטסָאפ החמש ,רעקוצ אנינער ,רענרעל הנח ,ןאמרעדייז דוד

 .רענטוק

 ענלימ רעד ןופ רעוועג ןלעטשוצ טפראדענ רימ ןבָאה בוט-םוי ברע

 ךלמ ןבעגרעביא טלָאזעג סע בָאה ךיא ּוװ ,טרָא ןטמיטשאב א ףיוא סאג

 -ָאנ ףיוא ןעשעג טלָאזעג טָאה סָאד .רעסאוו .נאמ ןוא טנעל .ש ,דניקנייפ

 דימ טימ .(ּפָאש סכירער ןופ קָאלב-סגנוניווו ןיא) עשטאמס קע עיּפיִלָאװ

 נָאה רע .יקסלעארזיא --- ייז ןשיווצ ,םירבח עקינייא ןעננאנענטימ ןענעז

 א ןוא ןשטייד יד ןשיוצ ףמאק א תעב .טנאה ענעסָאשענכרוד א טאהעג

 ןעמ ןעוו ,סאנ רעננאל רעד ףיוא רעפמעק עשידרערעטנוא עשיליוּפ עּפורג

 ,עטריטסערא עשיטילָאּפ עשיליוּפ טימ ַאטיוא-הסיפת א ןנָאלשענּבָא טָאה

 טרָאד ךיז טָאה ,ןיירא ָאּפאטשעג ןיא קַאיװַאּפ ןופ טריפעג טָאה ןעמ עכלעוו

 ;שילױּפ א ךָאנ טימ רע זיא רעטעדנוווראפ א .יקסלעַארזיא ןענופעג ךיוא

 .-עױמ-ָאטעגנ ןכרוד זדנוא וצ ןעמוקאברעבירא ךיז ןוא ןפָאלטנַא רעפמעק

 -ּפִא קרַאטש ןעוועגנ זיא ןוא טונ טליפענ טשינ ךָאנ ךיז טָאה יקסלעַארזיא

 עטרישזאדנאבראפ ןייז עקאט רעבָא .סולפּפָא-טולב ןסיורג ןופ טכאוושענ

 -סיוא םיא ךיא בָאה ראפרעד ,לטנאמקעד רעטונ א ןייז טנָאקענ טָאה טנַאה

 -יײּפש , טניילענניירא ךיא בָאה ןשַאט עלא ןיא .רימ טימ ןייג וצ ןבילקעגנ

 ןיא ןייגוצסיורא ןשינעביולרעד טימ ךיז טנרָאזראפ ,(ןרעװלאוװער) ?סרע

 .ןיירא געוו ןיא ךיז טזָאלענ ןוא ּפָאש סצלוש

 זא ,טקרעמאב רימ ןבָאה ,סאנ רעד ףיוא סיורא ןענעז רימ רָאנ יו

 -ענקעווא ךיז ןוא ןעמראדנאשז רֶאּפ א סיורא ןענעז רעיוט סצלוש ןופ

 ןרָאװעג דלאב רימ זיא סָאד .ךַאו רעשטייד רעקידרעירפ רעד ןבענ טלעטש

 -עג ןענעז רימ .ןעוועג טשינ רעבָא ןיוש זיא געווקירוצ ןייק ,קידנלאפפיוא

 -עד ןיא קידנטלאה ,ןרַאדנַאשז יד ןֹופ גנוטכיר רעד ןיא ךיילנ ןעננאג

 סיוארָאפ זא ,טריקרַאמסיוא יוזא ןבָאה רימ ."ןעניײש-ריּפַאּפ , יד טנאה

 ןייק ךיז ייב טאהענ טשינ ןבָאה סָאװ ,םירבח ןייג ןלָאז ןטייז יד ןיא ןוא

 רעייז עקַאט ןעוועג עיזיווער יד זיא לָאמ סָאד .סקידנריטימָארּפמָאק םוש

 סָאװ ,יד זא ,ןרירווענאמ וצ יוזא ןעננולעגנ זדנוא זיא'ס רעבָא .עננערטש א

 ץוחמ ןעוועג ןיוש ןענעז ,"הרוחס , ערשכ טשינ יד ךיז ייב טאהעג ןבָאה
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 ןעװעג סע וויא יווַא

 סָאװ ,ןיקסלעַארזיא ףיוא ניוא ןַא ןפרָאװעג ןשטייד יד ןבָאה בנא ,ראפעג

 -סיוא ייז ךיִז טָאה טנאה עטרישזַאדנַאברַאפ ןייז .רימ ןבענ ןעננאגענ זיא

 טלגנירענמורא םיא ןבָאה ןרַאדנַאשז עלא ,קיטכעדראפ קרַאטש ןזיוועג

 ןענעז ייז .טנאה עטרישזאדנאב יד ןעלקיוורעדנאנופ ןסייהענ םיא ןוא

 ,רעוועג ןייק טשינ ביוא ,ןעניפעג טרָאד ןלעװ ייז זא ,רעכיז ןעוועג תועמשמ

 ןיֹוׁש רימ ןענעז ?ייוורעד .רוטארעטיל עלאנעל טשינ -- תוחּפה לכל זיא

 -זיא ייב ןעזרעד ןבָאה ןרָאדנַאשז יד ןעוו .רעיוט טייז רענעי ףיוא ןעוועג

 וָאה רע ןענאוו ןֹופ ,דשח טימ טגערפעג םיא ייז ןבָאה ,דנּוװ יד ןיקסלעַאר

 רֶאּפ א טימ זיא רע זא ,טגָאזעג ייז טָאה רע .טנאה ענעסָאשעגכרוד א סע

 עטעשזדנאלבראפ א וװ ,סאגףָאהנעמאז יד ןעגנאנענייבראפ קירוצ געט

 ...טנאה ןיא ןפָארטענ םיא טָאה ?יוק

 ןיפ םענייק ןעניוטש סיורנ ןיימ וצ ךיא בָאה טרָא ןטמיטשאב ןפיוא

 (טיבעג סצלוש) סאג עיּפילָאװַאנ רעד ףיוא .ןפָארטעג טשינ "סרעמענּפָא , יד

 דעוועג ןטימ ןיינקירוצ .ננומיטש עטנאּפשעג ענדָאמ א טליפענ ךיז טָאה

 עניימ ןוט ייווצ ךיא בָאה ,ךעלרעפעג וצ ןעוועג ןיוש זיא געוו ןקיבלעז ןכרוד

 -סיוא ןַא ךרוד טזָאלעג ךיז ןכָאה רימ ןוא םייהא טקישעגקירוצ רעטיילגאב

 ןצימע טפָאהעג ךיא בָאה טרָאד ,ּפָאש ןיא ןפנעבעט וצ רעיומ ןטקאהעג

 רעזדנוא ןבענרעביא ןענַָאק לע ךיא וװ ,84 אנשעל ףיוא ןפערט וצ

 .?שזַאנַאב ,

 "רעד ןעמונעג ךיז טָאה ּפָאש ןיא ןצלוש ייב גנומיטש עטנאּפשעג יד

 וו ,ףיוה ןקיבלעז ןיא עקאט ,טרָאד ןעמ טָאה גָאט םענעי ןיא סָאװ ,ןופ

 -רעד ,ןטנעל ןוא דניקנייפ ,ןרעסאוו טימ ןפערט טפראדעג ךיז בָאה ךיא

 ןעוועג ןענעז סָאװ ,"טכאמרעוו רעד ןופ ןטאדלָאס עשטייד ייווצ ןסָאש

 .םעיסערּפער ראפ טאהענ ארומ ָאזלא טָאה ןעמ .ןצלוש ייב טלעטשעגנָא

 עשידיי עטלייצענ רעסיוא ןוא ןטלאהאבסיוא טלָאמעד ךיז טָאה טייק ןוא דניק

 -ָאנ רעד ףיוא ןעזעג טשינ שטנעמ ןקידעבעל ןייק ןעמ טָאה ,ןטנאיצילַאּפ

 | .סאנ עיּפילָאװ

 נבָאקעג ךיז טָאה סאג אנשעל רעד ףיוא ??לטעטש , סנעבעט ןיא

 םוצ קידנעמוקוצ .טפול רעד ןיא ןעננַאהעג טָאה סעּכע .לסעק א ןיא יו

 ןיא סָאװ ,םולבלענניר לאונמע ר"ד ןּפָארטעג ךיא בָאה ,(84 אנשעל) טרָא

 -עג ןיא רע .טייז רעשירא רעד ןופ ףערטנעמאזוצ-רדס םוצ ןעמוקעג ןיוש
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 טינשּפָא) ָאטעג ןסיורג םענעפור
 יד ןריפוצסיורא ---טייז רעשידא רעד ףיוא ןעמוקאב

 ,ַאלימ ,אקסווָאנַארומ ,יקווע לאנ ,עשנעג

 -עג יוזא םענופ ןדיי
 טָאה םולבלעגניר ר"ד סָאװ ,סעיצאמרָאפניא יד טיול--- העדב ןבָאה ייז

+ 

1 

 יד ךיז ןטיירג --טגָאזעג טָאה רע יוו-- תמחמ ,ןגָאלשעגרעדינ רעייז ןעוו

 חסּפ ןקיטולב א ןכאמ (?ירּפַא רעט19) גָאט-סטרובעג סרעלטיה וצ ןשטייד



 ןועװעג סע ווא יוזא

 -אב א ףיוא ןלָאצנייא טשינ ןלעוו ייז ביוא זא ,ָאטענ ןיא ןדיי ייר א ֹוצ

 ייז ןלעו ,טלענ עמוס עסיוועג א טייצ רעטמסיטשַאב ַא וצ ,טרָא טמיטש

 עשידיי) ?בָאשז ,ןעוועג זיא ןבירשענרעטנוא .טיוט םוצ ןרעוו טּפשמראפ

 -נָא ןיוש ךיז ןבָאה ווירב עטשלעפעגנ עכלעזא תויה .(עיצאזינאנרא-ספמאק

 .רוקמ רעייז ןיינרעד וצ ןסָאלשאב ןעמ טָאה ,טפָא רעייז ןזייוואב וצ ןביוהעג

 .ךאז יד ןשרָאפוצסיוא ןעמונענ שינרענע ךיז טָאה ןעמ

 ףיוא ןרָאװעגנ ןבירשעג ןענעז ווירב עקינייא זא ,ןעננאגרעד זיא ןעמ

 -םיורא ךיז טָאה'ס .סאנ ענלימ ףיוא ּפָאש רעזדנוא ןופ ןישאמ-ביירש א

 :עמונענּפָא טָאה סָאװ ,"רעריפנּפורג , א ןבירשעג טָאה ווירב יד זא ,ןזיוועג

 ןיא ,"רעכאמנטשרעב , יד ןופ ?עקוווצַאלּפ , א סרעזדנוא טריפענקירוצ ןוא

 -ארנַאנעטס רעזדנוא ןענופעגנ ךיוא ךיז טָאה ?עקווּוצַאלּפ , רעקיזָאד רעד

 טמָא יז טָאה רעריפנּפורג רעד .ןרָאקדלָאנ יורפ ,ןיטסינישַאמ ןוא ןיטסיפ

 תויה .ןישַאמ רעד ףיוא ןביירשוצנָא סעּפע ןביולרעד םיא לָאז יז ,ןטעבעג

 דַאז ַאזַא םנה ,טביולרעד םיא יז טָאה ,רעריפנּפורנ ריא ןעוועג זיא סָאד

 טּפאלקענּפָא טלָאמעד עקאט טָאה רוחב רעד .ןטָאבראפ גנערטש ןעוועג זיא

 .ווירב-סערּפסיױא ןוא -סננואָארד יד ןישאמ רעד ףיוא

 ענלימ ףיוא רעמיצ ןיא רימ ייב ןרָאװעגנ טמיטשאב זיא טּפשמ רעד

 ןוא דניקנייפ ךלמ ןקילייטאב םיא ןיא טלָאזעג ךיז ןבָאה רימ רעסיוא .סאג

 .ןרָאקדלָאג יורפ יד ןטערטסיורא טלָאזעג טָאה תודע סלא .טאלבטָאר קעטול

 "םיוא טָאה נָאטראפ קיטנָאמ .ןעמוקעג טשינ ןיֹוש רעבָא זיא טּפשמ םוצ

 | :ָאטעג רעוועשראוו םענופ העש עטצעל יד ןגָאלשעג

 !בירשעגניירא טָאה סָאװ ,דנאטשפיוא רעד ןביוהעגנָא ךיז טָאה סע

 - .עטכישעג רעשידיי רעד ןיא לטעלב יינ א
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 ןעמענ ןופ רעטסינער

 .248 קענאשזאבא
 ,248 איצילעפ ,זואהסעבא

 .241 ,227 ,210 .מ ,אקסרעבא

 .810 יקסמערבא

 ,417 ,425 ,420 ,419 ,418 ףלָאדַא

9 488, 498. 

 .189 .וודא וװַאלסינַאטס ,רעלדא

 ,02/ איװַא
 ,448 ןיליירפ ,אלוא
 .499 .מ ,ךאברעוַא

 ,248 ,184 ,98 ,92 ?חר ,ךאברעיוא

4. 
 ,49 (רַאסימָאק) ,רד ,דלאווסרעוא

7, 158, 180, 199, 280, 

7 268, 282, 
 ,489 ,10 לאטּפוא
 .129 קערעב ,ןאמרוא

 .190 ,129 הקבר ,ןאמרוא

 ,2008 ,248 ,64 יצירוַאמ ,ךעשזָא

5, 433, 
 .110 ר"ד ןָארימ ,קעשזא

 .248 שונַאי ,לעגיא
 ,120 עלעשטיא ,ןָאסקאזיא

 ,099 ,398 ,396 .י ,יקסלעַארזיא

1, 808, 809. 
 .18 .י .ש ,רעבמיא

 .2011 אנעריא

 .2458 םוחנ ,ץישעבייא
 .4808 ר"ד ,דלָאגנעגייא

 .459 ,818 ר"ד לאומש ,רענייא

212 

 .306 קראמ ,ןאמלעדייא

 ,218 ,92 ,82 ,26 .א ,ןראהנייא

8, 340, 300. 

 (טנעגיריד רָאכ) .ד ,טאטשנעזייא

1, 204, 243, 284, 297. 

 ,208 ,201 ַאשירַאמ ,טאטשנעזייא

8, 224, 226, 242, 243, 

7, 452. 
 .486 גרעבנעזייא
 .248 אטוג ,גייווצנעזייא

 .08 ר"ד ,רעטלא
 ,488 טנומניז ,רעטלא

 .116 ,160 ,158 שובנעלַא

 .804 ,86 ,51 (קינװַאקלוּפ) .מ ,ףעלא

 .80 ןיליירפ ,ףעלַא
 .170 ןייטשלָא

 .173 (רעסקָאב) סרעדנַא

 ,408 ,206 יכדרמ ,שטיװעלינַא

9 418, 4239, 480, 400, 

1, 808. 

 .410 ,173 קעדע ,טסַא

 .242 ןָאטכא

 ,212 ,207 אנעלעה ,אקסווָארטסא

1. 

 ,518 ,821 ,245 ,98 .א ,אגעשטקָא

0, 082. 
 .204 אננא ,רעסַא

 .242 ַאיראמ ,רעסָא
 .441 לַאפָא
 .243 ,202 רַאנדע ,טוגרעטפא



 .80 אפעטס ,טונרעטפא

 .480 ,248 ,99 .מ .י ,םיובלעּפא

 .902/ ָאקאסקא
 .08 דארלעפקא
 .248 יקסוועשזרא

 ,800 הירכז ,ןייטשטרא
 ,241 ,212 ,91 םירמ ,אקסעלרא

4, 814. 
 .81/8 ,321 ,241 ,91 דלָאנרא
 .241 ,214 ףסוי ,ןייטשנרָא
 ,248 ,282 ,221 קרַאמ ,ןייטשנרא

6, 428, 808. 
 .243 םייח ,שא
 .808 ,06 ןתנ ,שא
 ,249 ,81 םולש ,שא
 יקסנישטשעל-ןאימשא

92, 8/4. 
 ,22/ ,ס08

 .410 ,178 ,173 דערפ ,יבָאב
 ,221 ,219 ,210 .ש ,שטיוװָאנאדנַאב

41, 306. 
 ,יענוטרוק עד ןעודָאב

6. 
 ,241 טנומניז ,רעדאב

 .428 ,227 ,41 ןאמואב
 .498 ,180 אינדוטס ,שטיוװָאפיאב
 .207 קארכאב

 ,18 .פָארּפ ר"ד ריאמ ,ןַאבַאלַאב
6, 88, 08, 16, 18, 181, 246, 
9, 499, 800. 

 .241 ,220 ,218 .י ,יקסריבלאב
 ,180 שואעדַאט ,ָאקנאב
 ,248 ,208 ,111 טנומניז ,רעסקָאב
 ,438 ר"ד ,ןאמקאב

 ,241 ,212 ןאנעז ,שטיווָארָאב
 .241 ,210 .מ ,אקסנָארָאב

 (טַאקָאװדא) וואלסינאטס ,סקארָאמ
6, 166. 

 ,411 ,399 ,398 ,243 ךוראב
 .948 ,243 ןָאעל ,יקסנורָאב

 טַאקָאװדַא

 ,00 ,48 טראב
 .441 ןַאמטראב

 ,444 ַאוַאלסינַאטס ,אקסנישטרַאב
2, /44, 448, 449, 493. 

 ,814 יקסליראב
 ,04 ,30 ר"ד דערפלא ,ןייטשנראב

8, 308, 306, 308, 8318, 
7, /41. 

 .19 .מ ,יקסרָאב

 ,241 אזיל ,רעשיפ-אקסראב
 .88/ יורפ ,עישאב

 .480 ,2/8 ,246 לאיחי ,םיוב
 : .2/6 ,שטיווָאמיוב

 .481 .80 ,041 .שוניא ,ץייווכוב

 .436 ,201 ר"ד ,לעסוב
 .80/ ,805 ןתנ ,םיובסקוב
 .248 טנומניז ,יקצָאטסָאלאיב
 .242 אינָאס ,אקצָאטסָאלאיב
 .249 .נ .ח ,קילַאיב
 .800 ,76 .ודַא ,רעלאיב
 .16 .וװדַא ,ַאיפָאז ,רעלַאיב
 ,458 ,384 .י ,ןאמרעדיב

 .43 קראמ ,רעטיב

 ,195 ר"ד ,סילייב

 ,218 ,208 ,204 ר"ד .א ,יקנעלעיב
1, 436, 805. 

 .241 ,198 ,91 דוד ,םיובנריב

 ,189 (טנעדנעטניא) רעּפַאּפוַאלב
0, 181, 198, 194, 490, 

 .181 ,110 ,06 רדנסקלא ,ךָאלב
2, 278, 292, 808, 8315, 810, 
9, 8058. 

 ,8058 ,281 .שזניא ,אשארבא ,םולכ

9, 808, 806. 
 ,19 (טנַאמלעב) .? ,לאטנעמולב

6 
 .ם58 אשימ ,לאטנעמולב

 ,461 ,432 ברה ,דלעפנעמולב
 .1/ ,18 ,15 אנַאיד ,דלעפנעמולב

1, 111, 128, 183, 198, 208, 

218 - 



7 212, 218, 219, 223, 
4 220, 241, 281, 2088, 
4, 819, 842, 888. 

 .848 ,24/ ישזעי ,דלעפנעמולב
 ,489 ל?לארשי ,דלעפנעמולב
 ..84/ בייל ,דלעפנעמולב
 ,284 רעזייל ,דלעפנעמולב
 .888 אניבאס ,דלעפנעמולב
 ,448 ,433 סחנּפ ,דלעפנעמולב
 .818 ןאיצול ,טילב
 .243 אֵלֲאּפ ,טילב

 .174 ןאמיילב |
 .498 ,409 ,408 ,401 רעשעלב
 ,21 ,ודַא ,וַאלסינַאטס ,לעקנעב

7, 16, 86, 
 ,2468 אנילעצ ,ןָאסרעיעמ-רעקעב

53. 
 .402 ,889 רעקעב

 -סיִציִלָאּפ-ןירעעזפיוא) אלעב ,רעב
 .190 (ןיט

 ,14 לארענעג ,יקצעברעב
 .243 םוקניּכ ,גרעב

 ,249 דוד ,דיירפגרעב
 ,820 השמ ,ןאמגרעבכ

 ,240 (סאדנוק) ןאמגרעב
 ,ןייטשדנאלרעב-דנאלרעב

6 243. 
 ,432 ,408 ,306 שרעה ,יקסנילרעב

9, 808, 807. 

 ,241 ,108 ,08 ףלָאדַא ,ןַאמרעב
6, 284, 801, 884, 492, 8098. 

 .808 ,492 ,284 ,08 עשַאב ,ןַאמרעב
 .240 ןייטשנרעב
 ,246 םילעס ,ץלָאהנערעב
 .428 ,224 ,41 ןָאסרעב
 ,429 .וודַא ,ןָאעל ,ןָאסנערעב
 .243 דראנרעב ,ןאמקרעכ
 ,243 ַארָאד ,אדוארב
 .ט80 ,346 .פָארּפ ,עדוארב
 .829 ,41 ר"ד ,רעלעה-עדוארב

 טנומגיז

14 

 ,199 (ןיטסיטרַא) ַאנילוַאּפ ,ןוַארב
9, 240, 433, 442, 808. 

 .416 ,330 קעציוו ,רענוַארב
 ,433-:(ןרעגניז) םייהטרעוו-רענוארב
 ' ;481 ,827 ןַאמרעה ,רעוארב
 ,814 ,284 ,241 ,227 הנח ,זַארב
 ,141 ,49 (רעריפמרוטש) דנַארב

9, 1758, 177, 261, 217, 424, 
8, 829, 377, 808. 

 .08 ,26 .וודַא ,סעדנארב

 .08 רעזאלג ,סעדנארב
 ,462 ,417 ,01 ר"ד ,רעטעטשדנארב

 ,408 "לאכימ ,) יכדרמ ,ץַארב
 ,06 ,30 .פָארּפ ,עדיורב

 .(6 ,08 .וודַא ,יקסנאירב

 ,214 ,91 ,88 ,80 ,41 סקַאמ ,ןירב

8, 241. 

 ,243 םייח ,ןאמטיירב
 ,1428 ,144 ,1289 .ודַא ,אדווערב

9. 
 .314 לאומש ,וואלסערב

 ,248 שטיווָאבאג

 ,886 ,330 ,316 ,186 .ג ,יקסיידַאג
82, 444, 440,445, 7 

 ,484 ,246 ,92 .א ,עזווַאנ
 .220 אזָאר ,לעזאג

 ,241 ,210 ,41 אנעלעה ,בילמָאנ
4, /436. 

 .430 ,438 ר"ד עשוהי ,בילטָאנ

88 

 ,441 ,241 .ה ,דירפטָאג
 .241 ןָאעל ,אדיאג
 .1986 ןאמרעכיָאג

 ,298 ,289 ַאלֶא ,גרעבנירנ-במָאלָאג
0 800, 202, 386, 4648, 
1, 818. 

 .244 ,243 רוטרא ,דלָאג
 .243 יליל ,גרעבדלָאג



 ,גרעבדלָאג
8 

 ,818 גאוודלַאנ
 ,242 רעסאוודלאג
 .10 ןאמדלָאנ
 ,497 ,241 ,91 רתסא, גרעבנעדלָאג

8, 808. 
 ,208 ,20 .א ,ןדאפדלָאג

 ,2484 ישזעי ,םַאלפדלָאג
 .199 .א ,רעדעפדלָאנ
 ,243 .ס ,רעדעפדלָאג
 ,424 ,428 .ודַא ,יורפ ,ןרָאקדלָאנ

2, 494, 811. 
 .311 ר"ד ,ןיײטשדלָאנ
 ,240 ווָאקינראטמאנ

 .189 .וודַא ,יקסניבמאג

 .80 ,04 (.שזניא) .י ,יקסנילומָאנ
 .2484 .י ,אקלומאג
 וואלסישטעימ ,אקלומָאנ

3, 
 ,248 שאילע ,אקלומאגנ

 ,186 ,189 ,8/ םהרבא ,ךייווצנַאג
8, 159, 160, 1061, 162, 168, 
4, 166, 168, 171, 172, 178, 
6, /11, 118, 182, 208, 
8, 220, 221, 222, 418, 486, 
4, 458, - 

 .22/ אקנאד ,רָאינשנָאג
 .198 שטיוװָארָאישנַאג

 .198 אבול ,ץָאג
 .821 ,241 השמ ,שזאבראג

 .821 ,241 אלעפ ,שזאבראג
 ,489 .שזניא ,יקסניבראג
 ,292 ,286 ,86 .א ,וואלעיראנ
 ,ם8 ,ןייטשנרָאנ
 .106/ ,יוװאקרַאנ
 .244 וואלסישטעימ ,רעוואזונג

 (רָאטקעריד טניַאשזד) רוד ,קישזוג
0, 08, 08, 80, 117, 268, 
1, 808, 886, 803, 3)0, 428, 

 ,8328 .,שזניא ,ןָאמיש

 ( ,פָארּפ)

.808 ,490 ,+ 
 .820 ר"ד ,ןאמטוג

 .020 (טסיטרַא) לדוי ,ןאמטוג
 .249 ,1359 .שזניא ,יקסווָאקטוג
 .204 אקסנימאק ,סודרוג
 .171 ,166 ,שטיוורונ
 .04/ ,846 ,199 שטיווערוג
 .197 אישטפעטס ,אקסרוג

 .411 יקסווָאבישזג
 .244 ןָארא ,סביג

 .433 ןייטשלעבינ
 ,08 ,רעלטיג

 -קעריד טניַָאשזד) קחצי ,ןאמרעטיג
 ,3098 ,218 ,284 ,110 ,64 (רָאט
0, 411, 432, 439, 462, 4/8. 

 ,246 אנעריא ,רעלזייג
 .418 ,414 ,413 ,2390 ,389 ?לעפייג
 . ,984 ,246 ,124 .ש ,טרעבלינ
 .18 ,17 .ַא ר"ד ,לעּפסיג
 ,4// יורפ ,אנינ

 .2458 ,230 ,44 יורפ ,דלָאנניג

 ,199 ,86 (.פָארּפ) .י ,גראבזניג
 .203 ,111 יקסונריג
 .243 קאזיא ,ןייטשדאלנ
 .10 (רעדירב) ןייטשדאלג
 ,943 ,228 ,204 בקעי ,ןייטשאדלנ
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 ,243 ,204 לארשי ,ןייטשדאלג
 ,248 ןאמרעביולג
 ,243 ,230 (.פָארּפ) .ש ,יקסניווָאלג

5, 803, 
 ןאיראמ ,יקסנישטילג

0, 241, 306. 
 (ןאמסקילג)

 ,441 .נ .מ ,םולבלעג
 .460 ,439 רזעילא ,רעלעג
 ,246 סקאמ ,רעלעג
 ,244 ,202 שזעימישזאק ,רעטנרעלעג
 ,198 ,110 ,48 ,99 םהרבא ,רענּפעג

60, 2117, 328, 3/8, 416, 496. 
 | .39 יורפ ,רענּפעג
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 .,241 ,180 אשירנ ,ןאמרעג
 ,09 יורפ ,םיובלעגניר ,ןאמרעג
 .09 (רעטסעווש) ןאמרעג
 ,241 אוואלסינָארב ,ןאסרעג
 - ,944 אננא ,ןייטשרענ
 .244 לאוי ,ןאמבארג

 ,198 אינאפעטס ,אקסנעשזדארנ

0 242. 

 .808 ,439 םולש ,קעיארג

 .288 ,281 ,201 ,177 יאמש ,רעיארג

 .249 אניא ,אקסוואכָארג

 ,207 ,199 (ןטסיטרא) ארעיוו ,ןארג
 ,140 ,119 רָאיַאמ ,סָארנ
 ,48 ,ףַארג

 .28/0 ,244 רָאדיזיא ,גרעבנירג
 ,241 ,198 קחצי ,ןאכשנירג
 ,242 ,91 אמריא ,ןערג

 ,244 אלעטס ,אקצישארבָאד
 .808 ,441 ר"ד ,ןירבאד
 .888 דיוואד
 ,244 ןאמרעטכיל-שטיווָאדיוװאד
 .306 .מ ,שטיווָאדיװַאד

 .8/0 ,במָאד
 .8/8 אישונאד

 (ראסערּפמיא) עלעקנעי ,רעקיצנַאד
8, 91, 2380, 241, 321, 823, 
0, }/81, 218, 881, 383, 

 ,482 ןועמש ,ווָאנבוד

 .243 לאגעס-אקסניָאווד

 ,208 (רעגניזךןרעּפָא) רעגנילטוד
3. | 

 .ם2 ןאנישזדר

 ,244 אננאה ,ןייטשקיד
 ,428 אדעד

 .824 גנירעד
 ,244 אשיראמ ,שטיוועלמורד
 .243 אנעריא ,אקסניבירד

 .8(8 יקסניבירד

56 

 .184 שוברעבאה
 .483 ,318 טַאקָאװדַא ,טריווזואד
 ,482 גרעבכָאה
 .828 ר"ד ,רענניזכָאה

 .408 םוחנ ,ןאמרעכָאה

 .432 ,243 ,202 תור ,טאטשרעבלאה

 ,818 ,31/ ,816 ,315 ,ןאמלאה
9, 327, 870, 410, 

 ,241 םהרנא ,ןרעּפלאה
 ,244 ,204 ,66 ניוודול ,ןאמצלָאה

4,. 
 ,244 קירנעה ,קוטשלאה

 .241 דוד ,רענרובמאה

 - ,208 קאזיא ,ןאמרעמַאה

 ,482 ,244 לארשי ,ןאמרעמאה
 .32/ עקטדנאה
 ,22/ רעווָאטנאה

 .0098 ,441 ,438 ,827 ,ף815 ןאמפָאד
 ,244 אינאלעמ ,אקצישוקימ-ףָאה
 ,441 גרעבנעפאה
 .180 ,139 .וודַא ,יורפ ,ץיווװָארָאה
 .188 ,157 ַאנעריא ,סדנַארַאה
 .20 ןועמש ,קישטנאראה

 .821 (יורפ) שרעה ,טראה
 .808 .ש ,ןייטשנערָאה

 ,424 יוואקראה

 .280 ,06 ברה .ש ,דנאברעבוה

 ,188 ,194 ,25 ,24 ,16 .ַא ,רעלטיה
0, 845, 434. 

 .440 ,827 ,824 לרַאק ,רעלימ-ץנייה
 .241 .ר ,נרעבסליד
 .400 ,459 ,415 ,266 רעלמיר
 : .248 .א ,ףָאהרעטניה
 .243 ,202 ַאשַאירַאמ ,ףָאהרעטניה
 .442 ר"ד ,גרעבשריה

 .817 ,246 לעומַאס ,ןרָאהשריה

 ,20/7 ,199 ,197 ףסוי ,דלעפשריה
6, |44. . 

 .815 .ה ,גרעבנעדלעה
 ,469 ארָאד ,ןַאמלעה



 ,164 ,188 (רעלעה ןוא ןָאק) רעלעה
6, 108, 172, 178, 174, 166, 

,218 ,217 ,211 ,208 ,178 ,7 
.418 ,261 ,206 ,291 ,220 ,9 

 ,820 ,241 ,21 ,26 דוד ,ןַאמפלעה
1, 8831, 837, 888, 3/8, 389, 
0, 414, 420, 421, 

 .8(8 יורפ ,ןאמפלעה
 ,159 ,58 (רָאטקעּפסניא) לעדנעה

0, 2714, 434, 438, 
 ,401 ,400 דוד ,ןאמרעה
 ,3/8 ,822 יורפ ,דניקסיז ןַאמרעה

2, 400, 401. 
 ,400 ,228 (רָאטקָאד-ןָאצ) ןַאמרעה
 (ךורב ןאמשרעג) ָאנורב ,סערעה

4, | 
 ,199 .וודַא ,ץרעה
 ,241 אניגער ,ביורטנייוו-ךילצרעה

.882 ,821 = | 
 ,482 ,246 (שטיװעלינַאד) עלעשרעה

58. 
 .442 ,210 ר"ד ,לעקניפשרעה

 .482 שטיווָאקשרעה

 ,244 (.פָארּפ) קירנעה ,רעטלאהגאוו
 .ט(2 ר"ד .נ ,לָאװ
 ,441 ףלָאװ
 .48 םהרבא ,שטיווָאפלאוו
 ,244 קעדיא ,שטיוװָאפלאװ
 ,244 אנעלעה ,שיפלאוו
 ,244 קירע ,רעליײפלָאװ
 ,244 אקילג ןָאספלָאװ
 ,250 (.פָארּפ) טנומגיז ,ןָאספלָאוו

4 
 .80 שטיוװָאקלָאװ
 ,4582 ,284 ,249 רעטסיגַאמ ,רעסאוו

9, 808, 808, 809, 
 ,202 ,246 ,92 ,86 .י ,ןַאמרעסאוו

38, 870, 808. + 
 .4/8 ,468 ,814 .ג ,רענעקרעפאוו

 ,ביורטנייוו

 .240 ,199 "סָאנעצעמ שוצאוו ,
 .139 .שזניא ,יקסטרַאװ

 .244 אנאיליל ,רעקנאב-םראוו
 (טאקָאװדַא) וואלסעשטעימ ,םראוו

6, 4530, 
 .88 (.ווװדַא) טנומגיז ,ןאמראוו
 ,162 ,155 ,92 הדוהי ,קַאיװַאשראוװ

6, 168, 246. 
 .246 ריקי ,יקסוואשראוו

 .409 ,438 ,284 ר"ד ,יקסניווָאדוװ
 .7 ו ,141 ,48 קעסאטיוו
 .280 שינייב ,גרעבנעטיוו

 .120 ןתנ ,גרעבנעטייו
 27 ,02 ,31 ,30 ר"ד ,מ ,טרעכיייו

95. 

 ,244 ?דייא ,דנאלייוו

 .419 ןייוו

 .41/8 ,41/7 ,416 .וודַא ,לעּפאנייוו
 .244 אסערעט ,םואבנייוו

 .241 ,קענאי ,גרעבנייוו

 .241 ,עינָאס ,גרעבניייו

 .410 ,179 (רעדירב) ביורטנייוו

 ,2460 ,245 ,2232 ,93 .וו
 .ט82 ,880 ,378 ,821 ,4

 ,244 םייח ,בוארטנייוו
 .882 ,199 יורפ ,ביורטנייוו

 .244 לאומש ,טָארניײװ
 .ט18 קָאטשנייוװ

 .8380 ,109 ?ימע ,ץייוו
 .241 לדנעמ ,רעכיוו

 ,400 הירא ,רענליוו
 .881 ,18 ָאנורב ,רעוואניוו

 ,214 ,207 ,206 ,91 ריאמ ,רעדניוו .

8, 241. 
 ,240 ,128 ,80 ,86 ,48 .ש ,רעטניוו

4, 318, 496, 8085. | 
 ,244 אנעלעה ,ווָאקיניװ
 .306 ,241 ,218 בייל ,רעניוו

 | : ,286 עלעפ ,רעניוו
 ,820 ,241 ,214 סקַאמ ,דניקסיוו
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41, 8360, 418. 

 -ָאודַא-רָאטקָאד) .ג ,יקסווָאקילעיװ
 ,264 ,182 ,142 ,02 ,86 (טאק
8, 308, 499, 

 ,864 ,803 ,802 אדנַאװ .,ַאוָאבוריװ
2, 442.,807, 444, 

 ,62 (ר"ד) ןָאמיש ,יקסנאיווישיוו
0 441, 

 ,444 איפָאז ,אקסוועינשיוו
 ,175 יקסוואדאלוו
 ,241 ,199 ,178 עשודנא ,טסַאלװ

6, 
 ,441 רעטסיימנעוו

 ,491 לואּפ ,רענעגעוו
 ,948 ,94 יורפ ,רעגייווש-רעשטלעוו

4. 
 .241 הנח ,שילעוו
 .140 ,189 ןליירפ ,דנאלטנעוו
 ,244 ,232 ,212 ,207 אוויא ,יבסעוו

0. 
 .899 טסרָאה ,לעסעוו
 ,4/6 2880 ,243 אנעלעה ,םייהטרעוו
 ,210 (לעקניפשרעה) אנווּוסינרעוו

2, 241, 

 .198 ,47 ןימינב ,יקסווָאדולבאז
 ,284 ,18 ,10 ,81 אנכש ,ןאגאז

8, 308, 310, 211, 814. 
 ,292 ,88 ,41 שרעה ,רעװאדָאלוואז

2, 432, 
 ,894 ,171 ,166 ,199 שַאירַאכאז
 .197 .וו ,שטיוועראכאז

 ,244 ןאמצלאז

 .69 יורפ ,ןיּפושלאז
 .241 עשוהי ,גרעבדנאז

 ,241 ,224 אישעצ ,גרעבדנאז
 ,226 ,224 ,223 תור ,גרעבדנַאז

4, 
 .י ,סקאז

4 
 ,228 ,214 ,204 .םףָארּפ

518 

 .178 זיוהנסקאז

 ,שטיוועלעדנוז
 .48 (טאק

 ,81 רוטרא ,םיובלעגיז
 ,246 ,92 ,86 (ר"ד) ללה ,ןאמדייז
 .244 בוקאי ,לעדייז
 ,214 ,208 ,190 דוד ,ןאמרעדייז

8, 224, 220, 241, 441, 496, 
7, 808. : 

 ,214 (רָאיטקַא) ירַאה ,ןאמרעדייז
1,. : 

 .424 קישטייז
 .18 ,17 םהרבא ,דלעפנייז
 ,8321 ,241 עשזדאי ,רעדניוו-גרעבליז

8, 310. 
 .439 (ר"ד) םהרבא ,ןיישרעבליז
 .88 ןאמרעג ,דניקסיז

 ,941 ,227 ,210 ,198 ?אכימ ,שטינז

0. 
 .243 .ז ,דלעפנילעז
 .432 ,08 'בר םחנמ ,אבמעז

 .121 לבבורז
 ,86 .י ,יקסנילכישז
 .493 יקסנאימעישז

 .241 ,210 טנומניז ,יקצנעשז

 -ָאודַא) דראנרעב

 ,(8 רעבואפמ

 . .244 קירנעה ,םָאט

 .244 ישזעי ,םואבנעקנָאט

 .8/8 .וודַא ,לעּפאט

 .804 ,439 ןָאסלעּפָאט
 .846 ןאילוי ,םיבוט

 .243 ,212 ,210 רוטרא ,רוט

 .199 רעווָארוט

 .91 ,41 ,29 ,19 טנומניז ,ווָאקרוט

 ,434 ,17 ,16 ,15 סַאנָאי ,ווָאקרוט

4, 08, 95, 151, 162, 212, 

0 221, 280, 230, 2, 

53, 280, 281, 2892, 288, 289, 

0 308, 806, 819, 360, 317, 

0. 



 .198 ,40 ,81 ,29 קחצי ,ווָאקרוט

 ,180 ,18 עקטירַאגרַאמ ,ווָאקרוט
9, 343, 304, 368, 301, 

 ,210 ,45 קרַאמ ,ווָאקרוט
 .8/ ,80 ץרעה ילתפנ ,ווָאקרוט

 .129 תור ,ווָאקרוט
 ,242 ,91 ,22 ,9 עלחר ,ווָאקרוט

.818 ,289 ,288 ,286 ,288 ,2; 
 .813 ,288 ,9 עלהרש ,ווָאקרוט
 ,09 ר"ד ,שרוט

 ,248 עיפָאז ,שרוט
 .8058 ,28 ,2/ ,26 ןאמלעטיט
 .488 עֶלע ,םולבייט
 ,08 .שזניא ,םיובלעטייט
 ,248 ,93 לארשי ,יקסנישטאקיט

2, 818, 819. 

 ,3217 ,301 ,272 רעטלַאװ ,סנעבעט
7, (391, 392, 414, 416, 424, 
4, 438, 441, 442, 489, 400, 
2, 463, 498, 802, 808. 

 .880 ןָאסרעמעטמ

 ,439 ,878 ,806 יכררמ ,םיובנענעט

 ,428 ,200 ,42 יורפ ,םואבנענעמ

9. 
 .174 ,170 ?עקעט
 ,322 ,248 ,98 החמש .,רעטכארט

8. 
 .818 לעבירט
 .199 ןאמסיירט
 ,232 ,93 ,92 (רעלאמ) שטאבמערט

5, 218, 822, 818. 
 .242 ,202 אקסינישטלאשט

 ,140 ,1589 ילעצרַאמ ,יקסנילּפַאשט

1. 
 .261 ,189 לאכימ ,יקסנילּפאשט

 .488 ,246 ריאמ ,רענדושט

 .88 (לארענעג) אמושט
 .16 ןיילרעבמעשט
 ,8/ .,(רער) ןאמרעה ,יקסניוורעשט

2, 183, 286, 240. 

 .242 ,22/ אקיוודול ,אקסניוורעשט

 בם),4/ .שזניא ,אדא ווָאקַאינרעשט
 (רעינישזניא) םַאדַא ,ווָאקַאינרעשט

, 88, 84, 95, 98, 107, 110, 
4, 151, 140, 149, 187, 164, 
 ,231 ,223י,182 ,180 ,179 ,8
4, 238, 249, 289, 264, 200, 
7, 268, 271, 272, 278, 274, 
5, 278, 217, 218, 219, 280, 
1, 315. 

 .109 (ר"ד) איצילעפ ,ווָאקאינרעשט
 ,93 ,80 ,64 ,30 סחנּפ ,יקסרעשט

4, 308, 431, 439, 808. 

 .3/8 אישאאי

 ,438 ר"ד ,יקסנָאלבאי
 ,17 .מ ,לּפמיג-סעלאי
 .248 אטרעב ,אקצעראי

 .240 .נ ,אקצעראי

 ,06 ,4/ (.שזניא) ףסוי ,יקסנושאי
8. 

 .220 ,208 ,206 יורפ ,טדוי

 ,219 ,207 ,198 ישזעי ,טָאדנארוי
2, 242, 360. 

 .244 םהרבא ,יקצילדעי
 .120 ןעלעי

 ,434 .ח ,עלעקנעי
 .418 עקסעי
 .244 ארימ ,אקסמילָאזָארעי
 .2341 ,244 ,243 (אביר) ירעי

 .808 ,488 ,436 ,09 ר"ד ,ןיאכ
 ,246 .ז ,א ,שטיווָאכאנאכ

 ,461 ,432 ,370 ָאקנעדָאלַאכ

 ,441 אוועלָאכ
 .180 ר"ד ,ןיראנאכ

 4264 ,246 ,92 ,31 .ב ,שטיווָאניליכ
8, 2310, 811. 

 .86 ,80 רענרומכ
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 .244 ףסוי ,יקסנישובאל
 .197 קירנעה ,שָאדאל
 ,128 ,09 ,00 אקירנעה ,טרעװָאזאל

.806 ,280 ,246 ,230 ,5 
 .242 ,מ ,רעקיטכאל

 ,461 רעדנאסקעלא ,ואדנאל
 ,432 (רעדירב) ואדנאל
 (טאקָאװדַא-רָאטקָאד) בייל ,ואדנאל

7 139, 306. 
 ,8021 ,240 ,88 ,2/ ,20 דוד ,יאול

6, 7, 318, 381, 
 ,242 אנימ ,גרעבנעטכיל-יאול
 .243 (ןיוועל) איראמ ,אווָאמיבול

 ,008 ,189 ןאפעטס ,רענילבול
4, 861, 

 ,442 ,801 ,278 ר"ד .ע ,קישטלעבול
 ,443 ,17 ,66 ר"ר .י ,יקסלעבול
 .1 גרובנעסקול
 ,242 לעניּפש-עירול
 ,2492 ,88 אקסווָארביל
 ,רעדנַאסקעלא ,,ןאמרעביל

0, 244, 248, 
 ,244 ןָאעל ,ןאמרעביל
 ,244 ףלָאװ ,רעואדיל
 ,489 ,2806 ,301 היבצ ,ןיקטעבויל

59. 

 .40 אינא ,ןָאטיל
 .004 ףסוי ,ןאמטיק
 .243 ןַאמרעה ,ארעטיל
 ,249 .ה ,קיווייל

 ,101 ,92 .וער .מ ,שטיווָארעזייל

7, 204, 227, 246, 203, 484, 
8, 496, 497, 808, 

 ,202 ,801 ,260 ןָאמיש ,ןאמייל
52, 364, 367, 811, 2, 8 

 .108 ,161 ר"ד .י ,רענופייל
 (טנאדנאמָאק ייֵצילָאּפ) .וװדַא ,ןיקייל

 ,פָארּפ

- ,144 ,143 ,140 ,158 ,157 ,8 
,398 ,844 ,841 ,271 ,181 ,9 

.410 ,1 ,0 ,9 

590 - 

 ,8( ,44 .שזניא ;קראמ ,םיובנעטכיל
4, 878, 408, 429, /49, 

 ,42 ,ָאילַאטַאנ ,םואבנעטכיל
 .829 ר"ד ,?ענָאפליּפש-םיובנעטכיל
 ,243 ,א ,נרעבנעטכיל

 ,424 (ןזח) בקעי ,ןאמרעטכיל
 ,484/ ,220 ,4 .י ,ןייטשנעטכיל

 38 (ןייטשנעיליל) אנאמָאר ןאיליל
 ,2 (ןילעמרעה) וואלטידאלוו ,ןיל

3, 3686. 
 ,188 רעטכיר ר"ד ,דלעפנעדניל

9, 180, 181, 188, 189, 191, 
52, 194, 498, 

 ,66 ,80 (רעטסיגַאמ) םחנמ ,רעדניל
0, 1/4, 240, 248, 249, 283, 
4, 8158, 497, 

 ..417 ,306 יורפ ,רעדניל

 ,881 ,346 ,108 ,92 ,25 ןמלק ,סיל
 .828 רעמורק ,אקסווָאקסיל

 ,242 ףלָאדַא ,סעשּפיל-יקסניּפול

 .41 ,40 השמ ,ןאמּפיל

 8 ,199 ,178 ,142 .א ,יקסּפיל
 ,227 עקשָאי ,ץישפיל

 .243 קילוק-ץישּפיל
 ,884 ,888 ,392 (טנַאנטיױל) רעשּפיל
 .80 .שזניא ,םואבנעבעל

 ,143 ,129 ,158 .וודַא ,ןאמרעדעל
4, 181, 201. 

 ,244 קאישאוו-ןאמרעדעל
 ,244 טנומניז ,יקצינדיל-ןאמרעדעל

 .244 .א ,קאוועל
 1 ,814 ,242 קאשז ,יוועל

 ,111 ,101 ,106 ,95 ,06 .א ,ןיוועל
4, 220, 242, 248, 1, 

2, 318. 

 .48 ,4/ ריאמ עשטיא ןיוועל
 -.242 ,218 הנח ,ןיוועל
 .244 ,208 דרַאנרעב ןָאסניװעל
 ןטאקָאװדַא ,(רעדירב) יקסניוועל

9. | | | 



 .ם5{ עישאב ,ןיטנעוועל
 ,808 ,489 ,438 ,411 .ש ,טנעל

8, 809. 
 ,242 ,א ,אקצישטנעל

 .124 םייהנעקארט ,םואבלעסעל
 .ט18 ,822 ,242 .א ,ןאמרעל

 ,226 ,214 ,197 ,196 הנח ,רענרעל
2, 441, 497, 008. 

 .284 ,2406 לאיחי ,רערעל
 ,249 ,86 ,80 ַאלַאנ ,אקסנישטשעל
 ,244 אקשישטנארפ ,אקסנישטשעל

 .316 יקסוועינשטל

 .109 דוד :,רעואמ
 ,09 (ר"ד) טרעבלא ,רוזאמ
 .180 ,179 ,69 .ודַא ,יקסנישזאמ
 .230 ,227 אקסנישזאמ
 .180 ,138 ראסימָאק ,יקצעיאמ

 ,201 ,86 רענניטכאמ
 ,243 (ןאמפיש) .מ ,ינאוולאמ
 .882 קאינילאמ

 .020 קחצי ,רעננאמי

 .189 ,וודַא ,לעדנאמ
 .1171 ,166 .שזניא ,לעדנאמ
 .244 ,199 ,173 .ה ,רעמייהנאמ

 -נעזָאר) ַאקשישטנַארפ ,אנווונאמ
 ,199 ,174 ,173 ,142 (גרעב
8, 228, 243, 4/0. 

 .180 ,128 (ןאטיּכַאק) קאינָאמ
 .242 אלעינאמ
 ,245 ,201 אראס ,ָאנראמ
 -ָאודַא) רעדנאסקעלא ,,סילָאנראמ

 ,270 ,166 ,180 (טאק
 .488 ,48/ ,4351 רעסעבנעגנרַאמ

 ,ןרעטשנעגראמ
2, 165. : 

 ,4934 ,408 ןנחוי ,ןרעטשנעגרָאמ
9, 808, 807, 

 .242 איפָאז ,סנעטראמ
 242 ,88 ןבואר ,ווָאלאסראמ

 . טאקָאװדַא-רָאטקָאד

 ,244 ,203 אנילַאה ,שטיוװָאקרַאמ
 .818 סקראמ
 .242 ,230 ,212 יעשזדנא ,קעראמ

 ,242 ,210 ,יצאנניא ,שטיוװָאקשַאמ
4. 
 .248 אנינער ,קאלדנומ
 .68(2 ר"ר ,זעוונומ

 ,218 ,98 ,91 ,07 ,30 יכדרמ ,האזמ

1, 230, 242, 284, 218, 491, 
8, 808, 

 .019 ,245 השמ ,יקסווָאדָאימ

 .244 םאדא ,ןאמטיס

 .244 ישזעי ,ןאמטימ

 .242 ןירעוועס ,עדייט
 .174 ,142 ,141 רענזיימ
 .244 דערפלא ,לעזיימ

 .28 בקעי ,לזיימ
 .214 ,4/ יצירואמ לעזיימ
 .920 ,95 ןמחנ ,לזיימ
 ,244 לארשי ,סלעזיימ
 .246 לטָאמ ,ןָאסלעכימ

 ,48 (ר"ד) לארשי ,יקסווָאקיילימ
6, 18. 

 .34 עלהרש ,רענלימ
 .880 ,846 ר"ד ,רעלימ
 ,טס( ,880 ,988 ץנייה-?ראק ,רעלימ

 ,3ם(6 ,8(3 ,844 ,806 ,801 ,55
9, 383, 418, 440. 

 .243 רתסא ,ןייטשלימ

 ,212 ,204 ,198 דנומדע ,שטיווָאנימ

7, 242, 496, 497,.' 
 .09 אישָאד ,ץנימ

 .441 ,870 יקצעשזישזדנעימ

 .248 ,91 קעטעימ ,יקסווָאקשטעימ
 .244 אשזור ,םולבדלַאג-אקסרימ
 | .244 םַאדא ,שטיווָאלושימ
 .244 רָאטקיװ ,שטיווָאלושימ

 ,204 ,08 (.ודַא) יורפ ,רעװַאלמ
53 803. 

 .438 קענילמ
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 ,890 ענילעצ ,רעקעב - ןָאסרעיעמ

 ,402 ר
 ,244 אבא ,טסידָאלעמ
 ,244 לעדוי ,טסידָאלעמ

 ,819 ,811 ,27 ,26 ריאמ ,ןאמלעמ ..
 ,247 ,49 עדנעמ
 ,424 .י ,ןָאסלעדנעמ
 ,18 ,17 (רָאיטקַא) ריאמ ,לטסעמ
 .244 איצילעפ ,גניסעמ
 ,244 ,203 ,111 בקעי ,רעסעמ
 + ,943 "שוצאוו סאנעצעמ
 .08 אוואלסינַאטפ ,ץלָאהנערעמ

 .244 ןאמלאק ,לעדאנ
 (טאקָאװדַא) קירנעה ,יקסדורגאוואנ

9, 142, 246, 
 ,10 ,67 ,351 עינָאס ,אקסדורגאווָאנ

0, 284, 208, 314, 806, 
 .804 .ד ,יקסרָאװדָאוװאנ

 ,48/ ,249 ,214 אדיא ,ןאטאנ
 ,43/ ,242 ימענ ,ןאטַאנ

 ,188 ,26 ,28 עקרוא ,קינלַאכַאנ
60, (381. 

 .414 ,80 רזעילא ,גרעבמָאנ
 ,414 ,86 .ד .ה ,גרעבמָאנ

 ,ך19 ,851 ,86 (ר"ד)-דעדפלא ,ניסָאנ
1, 430, 410. 

 .242 ,208 אצישזָאנ-יקסרָאנ

 ,489 יורפ ,ןאמלעדונ
 .28/ (בר) .נ ,שטיוועקטונ

 ,244 ,208 ,202 ןַאירַאמ ,ךייטיונ
52. 

 ,244 ארעיוו ,קראמיונ

 .315 ,280 ןאילוי ,קראמיונ

 .230 אניגער ,קראמיונ

 .441 .י ,דלעפיונ
 (רָאטקעריד-טניַאשזד) .י ,טַאטשיונ

 ,284 ,180 ,79 ,08 ,08 ,ם2 ,0
8, 883. 

 .48/ ,449 ,448 ,433 ,412 ,327 סונ

22 

 : .242 ,94 ,לארשי ,םיובנסונ

 ,440 ,70 (ר"ד) ילתפנ ,טאלבנסונ
2, 808. 

 .230 (ר"ד) ןתנ ,טאלבנעסונ
 ,242 ףלָאװ ,זיוהיינ
 .242 ,91 ףסוי ,טריוויינ
 .480 ןאמיינ

 ,2492 יאינער ,גייווצנעסינ

 .494 ,181 ,149 ,14/ סואלָאקינ
 .968 ,246 ל?אכימ ,גרעבנרינ
 ,242 אנעל ,אקסרינ

 ,2042 ,220 קחצי ,עוולאס
 ,90 ,89 ,88 ,41 קיזייא ,נרעבמַאס

1, 95, 111, 208, 915, 218, 
220, 221, 227, 232, 242, 218, 

.808 ,497 ,441 ,7 
 ,434 טעמאס

 ,942 ,290 ,208 םייח ,רעלדנאק
7, 

 ,249 ַאזָאר ,רעלדנאס
 .808 ,4239 (.פָארּפ) ףסוי ,קאס
 ,9280 רעצולּפ-אנראס
 .םפ .שזניא ,שטיווָאדוכ
 ,168 ,161 ר"ד ,ןיטָאכופ
 ,441 ,244 .ס ,קינעקופ
 .946 ,151 ,180 (.וודַא) .מ ,ץירופ

 ,20 (.ריזערּפ טָאטש) יקסנישזַאטס
8, /4, 218. 

 ,949 ,207 וואלסינאטס ,יקסנאטס
 ,188 קָאטס

 ,111 ,100 ,66 .? ,יקסניבָאראטס!
1, 218, 440, 808. 

 ,216 (רעדירב) אינדוטס
 .484 ,246 ,92 .י .ש ,יקצינּפוטס

 .08 אזָאר ,שטיווװָאכמיס

 ,32 ר"ד ,יורפ,ןייטשנערעב-ןיקריס
6, 15. 

 ,162 ,161 (ןוח) ןושרג ,אטָאריס
8, 116, 244. 



 ,242 ,אקסיירעס) אלעטס ,אקסווא?לס
 .482 ,2460 ,88 אנילעצ ,קאּפאלס
 | .481 יססולס
 ,150 ,91 ,82 ארַאלק ,שטיװָאלַאגעס

2. 
 ,812 ,804 ,868 אנעריא ,רעלדנעפ

7, 444, 446, 
 .431 יקסיירעפ

 .242 .מ ,קעדָאּפס
 ,244 ,202 ,21 דראשיר ,ָאריּפס
 .246 ווָאקַאקס
 ,176 ,167 ,166 ןָאעל ,יקסווָאקָאקס

0, 
 ,244 .ה ,עצּפישזקס-ײיקסווַָאֿפישזקס

 ,249 ,207 שונאי ,יקצישזבערס

 .818 יורפ ,אישזדע

 .439 ,408 ,221 קראמ ,ןאמלעדע
 .844/ יקצילשיוו-רענניטע
 ,284 ,249 המלש ,רעגנניטע

 .008 ,441 ,01 ןיקטע
 .240 הדוהי ,גרעבלע

 .248 ,98 .מ ,שטיווָאילע
 .240 םולש ,ןעמכילע

 , ,439 ,482 ,206 אֵלֲאֹּפ ,רעטסלע

8 
 ,411 יצאנניא ,גרעבלעגנט

 .18/ ןאמלעדנע

 .86 ,01 .ה ,רעקסע
 .480 .פ ,ןייטשמע
 .280 ,205 ,06 (ר"ד) ןתנ ,קע

 ,401 ,400 ,282 ,8322 רעזייהקע
8 

 .246 ,4/ .ב .א ,ןאמרעקע
 ,226 ,223 ,190 אדיא ,טסעוורע

58. 

 ,146 ,129 ,(עטָאּפַאק לסָאי) ךילרע
8, 149, 1850, 181, 189, 178, 
8, 220, 222, 286, 287, 288, 
1 

 .212 .,ל ,סרָאדָאּפ
 .891 ,320 םהרבא ,יקסוועשילדָאּפ
 ,220 ,66 (.ודַא) .י ,שטַאקסדאּפ

0, 829. 
 ,88/ ,382 ,881 ,820 יקסלעוואּפ

4, 378, 390, 414, 420, 468. 
 ,43/ (רעפָאש) לואּפ
 ,242 ,ש ,יקסאנזָאּפ

 ,244 יקסאזזָאּפ

 ,121 (ברה) רענזָאּפ
 .212 קעשטאלָאּפ
 .242 אדא ,אקסמָאלַאכ

 .248 (רעדירב) יקסווָאקנָאּכ
 .884 ,בס3ב ,פסע קאנרעטסאּפ

 .292 שטיוועצאּפ

 .244 ,208 (רָאשזיריד) טעקַאּפ

 ,245 (ןיוועֶל) ארימ ,אקסנאשקָאּפ
6 

 ,248 ןאמרעטוּפ

 .208 אניל ,יקנעלעיב-ןאמלוּפ

 ,908 ,202 (,פָארּפ) ןֹועמש ,ןאמלוּפ
4, 250, 244, 218, 314, 482. 

 ,808 ,441 ,00 ריאמ ,שטעדעשזּפ
7. 

 .805 ,410 ,318 ,189 .ודַא ,ץישזוּפ
 ,139 .ודַא ,טרעקניפ

 ,289 ,194 ,120 ,102 .מ ,טרעקניּפ
4, 3/1, 428, 4/5, 416. 

 .168 ,99 ,98 ר"ד ,וקסראקעיּפ
 .438 ,244 ,218 ידַאקרא ,אטאלּפ
 .366 ,244 יקסרובסרעטעּפ

 ,401 .ב ,ץלעּפ
 .191 .שזניא ,רעטומלרעט
 .2280 (רעקיפַארג) רעטומלרעּפ
 ,44 (רעלאמ) רעטומלרעּפ
 .248 ,192 רעטומלרעּפ

 ,284 ,246 ,124 ,92 עשוהי ,עלרעּפ
8, 810, 439, 8008. 

 ,243 אוואלסעשט ,ןָאסנערעּפ
 .944 םאדא ,ָאקשרענ)

523 



 ,289 ,240 ,90 ,89 .י .י ,סוּפָארּפ
8, 438. 

 .230 ,86 .י ,סינשארּפ
 .006 .י ,רעקשארּכ
 .107 ,106 (רעדירב) יקפנַאשזורּפ

 ,828 ,207 ,204 אנעריא ,ַאקצישורּפ

6 280, 244, 
 ,244 אנינאי ,אקצישורּפ
 .4398 השמ ,סעווירּפ

 ,488 ,240 ,18 יבצ ,יקצולירּפ
 .880 ,9840 ,28 בקעי ,רענערּפ
 ,880 יורפ ,רענערּפ
 ,249 .ל .י ,ץרּכ
 .442 ר"ד ,אדָאנישּפ
 .881 אנעלעה ,אדָאנישַּפ
 ,158 (טנאדנאמָאק) יקסנישומישּפ

9, 180, 181, 182, 188. 
 .246 הדוהי ,אקרויּפעשּפ

 ,480 ,244 ,87 השמ ,לענַאפ
 .80 דוד ,טסואפ
 ,08 .י ,טסואפ
 .858 (.שזניא) לאומש ,טסואפ
 ,432 (רעריפמרוטשרעבָא) סרעטאפ
 : .124 ןייטשנעלאפ

 ,ם18 ,918 ,820 ,86 דוד ,ןאמלָאפ
0, : 

 ,244 אניל ,אקסווָאקלאפ
 .244 אנינאי ,רענפעה-רעילימאפ
 .178 (דיי רעשטייד) לעטסָאפ

 ,208 ,196 ,198 החמש ,לעטסָאפ
8, 220, 223, 226, 242, 434, 
1, 496, 497, 808. 

 ,321 ,242 ,214 ,91 ארָאד ,לעקאפ
1 /494, 808. 

 ,246 .מ ,רערעלראפ

 .198 אלאס ,ןייטשאּפ
 / .,894 ןאמנופ
 .184 שואעדאט ,רעדוּפ
 ,22/ .מ ,גרעווסיפ

4 

 ,08 יורפ ,גרעווסופ

 ,204 ,208 ,181 םַאדַא ,יקסנַאמרופ
8, 244, 482, 

 .244 בָאב ,רעלדיפ
 ,248 םיובנענייפ
 ,110 ,93 ,70 (.פָארּפ) .י ,סישעווייפ

4, 228, 244, 439, 808. 
 : ,230 ןייפ
 ,439 ,439 ,411 ,306 ךלמ ,דניקנייפ

4, 808, 808, 809, 811, 
 .809 (ר"ד) ןָאעל ,רענייפ
 ,244 אדראוודע ,ןייטשניימ
 .138 קעסָאי ,סוקייּפ

 ,280 ,288 ,244 ןאירַאמ ,ראליפ
 ,408 ,884 ,928 קעינַאמ ,טוחרעגניפ
 .416 ,417 ףֶלָאדַא ,לעקניפ

 ,98 ,92 ,09 הימחנ ,ןייטשלעקניפ
5, 248, 218. 

 ,314 ,837 ,816 ר"ד ,ןייטשלעקניפ
0, | | 

 .480 ,322 (םליפ) ןייטשלעקניפ
 ,440 ,480 ,274 ,199 ,57 .י ,טסריפ
 ,2/4 ,143 ,139 ,88 גרעבנעטשריפ

8, 410. 
 .198 ,קעטָאמ ,םיובשיפ

 .809 .ס ,טנורנשיט

 ,205 ,93 (.פָארּפ) ףסוי ,טוַאהשיפ
0, 244, | 

 .805 ,806 (רעדירב) ןָאזלשיפ
 .821 ,249 אננא ,רעשיפ

 ,20/ ,242 ןאמרעה ,רעשיפ
 ,2/8 .י ,םואברעדילפ

 .438 ,טנילפ

 .140' ,139 ,119 ןאמשיילפ
 .240 ,92 ,09 קחצי ,םרווװודלעפ
 ,244 ,202 ?רעּכ ,רעטכיר-ושדלעפ

 438,  ,246 ,202 (ר"ר) ..ר ,ושדלעפ
85. 

 ,201 .(ןרָאטיזָאּפמָאק) .ש ,ושדלעפ

4 : 



 ,244 אינאפעטס ,סנעטלעפ
 ,139 .וודַא ,סלעפ
 ,244 ,ס ,ןייטשנינעפ

 ,441 ,498 (יורפ) ר"ד ,רעפעפ
 ,438 רעמָארפ
 ,158 (רָאטאנרעבוג-לארענעג) קנארפ

4, 
 .200 ,127 ןייטשנעקנארפ
 .2852 טנומניז ,דיורפ
 ,4325 ,41 עשיז ,ןאמדירפ
 (רָאטארטסינימדא) .ט ,ןאמדירפ

1. 
 ,821 (יורפ) בייל ,ןאמדירפ
 ,230 ,198 וואלסעשטעימ ,ןאמדירפ

2, 306, 

 .244 ,202 ,93 ןָאמָאלאס ,ןאמדירפ
 ,92 ,28 ,26 ,28 סקילעפ ןאמדירפ

9, 8380, 318, 462. 
 ,808 ,204 טנומניז ,ךירדירפ
 ,43/ ,208 ,(רָאטקעריד) ןאמָארפ
 ,186 ,19 ,18 ,61 ר"ר ,לעקנעיפ

7 4560, 

 ,281 ינָאטנא יקסנישזדיאווצ
 ,208 ,91 ַארַאלק ,רעקוצ
 ,223 ,218 ,190 אנינער ,רעקוצ

0 242, 321, 442, 496, 808. 
 .249 ,208 ,91 םולש ,רעקוצ
 ,212 ר"ד ,ראוורעקוצ
 ,806 ,301 ,244 קחצי ,ןאמרעקוצ

8, 409, 439, 486, 460, 401, 
4, 808, 

 .244 ךלמ ,ןאמרעקוצ
 .24/ ,26 יקסווָאנירטיצ
 ,483 ,4852 םדא ,ןילטייצ
 ,433 ,452 ,8/ ,ןרהא ,ןילטייצ
 ,230 ,99 ,85 ,66 ןנחלא ,ןילטייצ

0, 481, 482, 458, 454, 4858, 
 ,452 רתסא ,ןילטייצ
 .483 ,482 רוד ,ןילטייצ

 .484 ,488 ,246 ,18 ללה ,ןילטייצ
 ,4852 ,452 ,80 אילָאט ,ןילטייצ
 .ם/ ,איִלאּפ ,ןילטייצ
 ,4523 הקבר ,ןילטייצ
 ,488 ,482 ,88 אינער ,ןילטייצ
 ,242 ,218 ,88 לראק ,טסילאבמיצ

1, 876, 317, 278, 381. 
 .819 ,514 ,32/ לראק ,ןאמרעמיצ
 ,318 ,822 ,248 ,94 ,93 ,אניצ
 .19 ,18 ,01 ,םָארּפ ,רעוושרענטנעצ

 ,48 (.שזניא) דראוודע ,רענירבאק
 .318 ,214 ,856 י
 .סמ .א ,ןאנָאק
 ,244 בוקאי ,ןאנאק
 ,246 .א ,ןאהאק
 .418 ראזאל ,ןאהאק
 .114 ,170 (רעדירב) ןאהאק
 .246 יקסווָאלזָאק
 -.189 יקסרעימישזַאק
 ,210 ,141 ַאיצילעפ ,ַאקסלעשזאק

2, 242. 
 ,204 ,108 (רעקיזומ) .ש ,קעשַאטַאל

4. 
 ,80 ,48 (רָאטקעּפסניא) ָאקשטאק

9, 180, 181, 182, 183. 
 ,244 (ןאנאק) ןאי ,יקסווָאנאכָאק
 .494 ,8223 יקצינלָאל
 ,221 ,220 ,164 ?דוי ,ןייטשקלאק

7,. 
 .814 יקצינראמַאק
 ,439 ,170 ,47 םלושמ ,רענימאק
 .818 אדיא ,אקסנימאק
 ,228  ַארַאלק ,סודרונ-אקסנימאק

2, 
 ,2008 ,82 לחר רתפא ,יקסנימאק

8, 
 ,439 ,431 ,371 ,370 םחנמ ,ןָאק

358. | | 
 ,164 (הסיפת ןופ טנאדנעמָאק) ןָאל
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 ,100 ,188 (רעלעה ןוא ןָאק) ןָאק

,177 ,170 ,174 ,178 ,172 ,8 
8 180, 208, 211, 217, 218, 
9, 220, 221, 206, 201, 418, 
8. 

 ..189 .וודַא ,;ָאק
 .248 אנעלעה ,ןָאק
 ,248 וואלסינאטס ,ןָאק
 .821 ,242 המלש ,ןָאק
 .4/0 ,408 לארשי ,לאנאק
 -יפמערוטשרעבָא .ס .ס) דארנָאק

 .802 ,449 ,41/8 ,404 ,415 (רער
 ,248 אוואלסעשט ,ריסָאק
 .814 ףסוי ,ןאלּפאק
 ,248 רלָאּפָאעל ,ןאמדרעפ-ּפראק
 .828 ,189 .ווװדַא ,ץאג

 ,218 ,246 ,124 קחצי ,ןָאסלענעצאק
58, 489, 808, 807, 

 .801 יבצ ,ןָאסלענעצאק

 ,242 ,210 וואלסינאטס ,ָאראק

 .821 ,244 ןאי ,וװָאקבָארָאק
 .382 יורפ ,ווָאקבָארָאק
 ,246 אנעריא ,לארָאק
 ,189 ,108 ,46 שונאי ,קאשטרָאק

5 /227, 2928, 229, 246, 329. 
 .199 ןיזאמראק

 ,8098 ,441 ,028 ,08 ר"ד ,ןאמרָאק
 .139 .ודַא ;טילבנרָאק
 ,480 ץאנגיא ,גרעבנראק

 ,208 ,14 .י יימ ,רעייטנרָאק

 .243 לעקנערפ-אקסרָאק
 .438 ,248 (טסינַאיּפ) בייל ,ץעינזוק
 (רעריפמרוטשרעטנוא) ארעשטוק

2, 423, 424, 
 ,48/ ,242 ,214 המלש ,רענטוק

8, 
 ,180 קילוק;
 .153 ,86 ,80 ,48 .מ ,רעקישטּפוק

 ,4 ,4 ,1 ,8 םהרבא ,ץרוקי

92, 242, 891, 816, 877, 819, 
32,, 

,60 

926 

 ,414 ןענאמזייק
 .249 אְלֶאַּפ ,רעזייק
 .242 אינאמ ,שטיווָארעזייק

 ,248 טידע ,םייהלעמיק
 .242 ,207 ,198 ףסוי ,יקסלעניק
 458,246 ,92 םחנמ ,סינּביק
 ,866 ;984 ,246 ףסוי ,ןאמריק

 ,244 (ר"ד) דלָאנרא ,ןוארבשריק
1, 

 ,244 ןאילוי ,ןוארבשריק
 ,438 ,308 ,10 םחנמ ,םיובנעשריק

1, 498, 804, 808. 
 .284 ,110 רעזָאל ,גָאלק

 ,460 ,468 ,46/7 רעיימרעטסאלק
 ,497/ ,ס

 .188 הקבר ,ןאמרעגילק
 .170 ןאמיילק
 .21 ,26ןיילק
 .18 ,17/ ץיירפ ,ןאמניילק
 ,439 ,206 (.שזניא) .מ ,שיפּפעלק

7, 
 .8(8 יקסניּפמעק
 ,146 ,178 ,169 ,167 ,166 ליגינעק

8, 
 ,96 עּפיל ,ןיטסעק

 ,194 (רעריפראשרעבָא) רעברעק
5, 418, 420, 422, 498, 

 .9 (.וודַא) יצאנניא ,רענרעק
 .48 ,4/ (רָאטַאנעפ) .מ ,רענרעק

 .498 ,401 עזוארק

 .248 ןאמָאר ,סיטשמארק

 ,242 המלש ,ץנארק
 .248 ,203 ,111 לאינד ,יקסוװָאקַארק

 ,159 ,158 רָאטקעריד) רָאשטשָארק
2, 242, 

 .88 (ר"ד) ףסוי ,קורק
 .242 ,ה ,אקסנירק
 ,246 ,19 (.שזניא) ?אכימ ,יקסנירק

18. 
 .5 סירָאב ,יקצינערק



 .81 ,31 אינעגנ ,שטיווָאניבַאר
 .318 ,822 .,98 ,09 שטיווָאניבַאר
 .248 ןַאמרעה ,שטיווָאניבַאר
 ,430 .י ,שטיוואניבאר
 ,2458 השמ ,שטיוװָאניבַאר

 .246 .א ,ווָאנָאר
 . ,439 .י ,לאדָאר
 .186 ָאקסטָאדאר
 ,806 ,68 דוד ,יקסנודאר

 ,139 ,139 (ריציפָאדייצילַאּפ) עדָאר
8 224, 228. 

 ,432 ,240 ,92 קחצי ,שטיוואר

 ,805 ,442 יקסניווָאר
 .196 (רעקיזומ) רעדירב ,רענזָאר
 ,181 ,180 ,129 .ודַא ,עזָאר
 ,242 (םיובלעגיז) עינאמ ,ןעזָאר
 ,242 ,198 טריוויינ-ןעזָאו

 ,214 ,91 ,80 ,48 החמש ,ןעזָאר

2, 264, 266, 8393. 
 ,248 (.פָארּפ) יצאנגיא ,םואבנעזָאר
 ,09 ,29 ר"ד ,םולבנעזָאר
 ,142 ואלסישטעימס ,גרעבנעזַאר

8, 1/14, 412, 482, 
 ,94 ,93 ,92 ןאמָאר ,,לאטנעזָאד

9, 822, 818. 
 .242 .מ ,בראפנעזָאר

 ,246 (עשטנָאב) דלעפנעזָאר
 ,458 ,408 ל?לאכימ ,דלעפנעזָאר
 ,48 .וודַא ,טאטשנעזָאר

 .2458 עיפָאז ,ךואַארטשנעזַאר
 ,243 ,אנרע ןיישנעזָאר
 .462 ,411 ר"ד ,יקסנאשזאר

 ,389 ,388 ,206 קעטול טַאלבטָאר
0, 391, 896, 897, 898, 411, 
0, /417, 429, 489, 402, 811. 

 .416 ,396 ,290 איראמ ,טַאלבטָאר
 .380 ארימ ,גרעבטָאר
 ,242 עשאמ ,ןאמטָאר
 ,411 ,88 אשימ ,ןאמטָאר
 .282 ,231 ןעזָאר ,ןאמטָאר

 ,439 ,3/8 קירנעה ,גרעבנעטָאר

 .196 ,128 ,01 והיעשי ,גרעבנעטָאר

 ,61 (ןוז) .י ,גרעבנעטָאר
 ,442 רענטָאר
 .338 ,141 אכענ ,רענטָאר
 .417 ר"ד ,דלעפטָאר
 ..441 ףּפָאקטַאר
 ,442 טאטשטָאר

 .368 ,368 ,980 ןייטשטָאר

 .248 ,242 עלהיעשי ,ןײשטָאר
 ,828 .ס ,ןייטשטַָאר

 .242 אנינער ,ןײטשטָאר

 .814 ,248 .ה ,רענסָאר
 ,248 .י ,רענסָאר
 .248 .י ,יקצאּפאר-טרָאּפאּפאר
 .246 ,92 .י ,יקסווָאקאר
 .20 קראמ ,יקסווָאקאר
 .481 ,00 יבצ ,יקסווָאקאר

 ,194 ,123 (ץל ָאטעג) ןייטשניבור
9, 810, 432, 462. 

 .16 ,09 ר"ד ,ןייטשניבור
 .245 ,198 דלָאּפָאעל ,ןייטשניבור
 ,441 .שזניא ,נרעבנעטור

 .0)8 (לארענעג) לעמור
 .80 ,0{ .שזניא ,קאסור

 ,344 סירעי-אביר

 ,318 ,242 ,207 ,200 החמש ,ַאביר
1, 441, 

 .242 ,207 ןָאעל ,יקסווָאטיר
 .288 לאקזחי ,רענזייר
 .246 .י ,רעדעפזייר
 ,249 ,230 ,204 אטעינא ,רעזייר

 ,245 אליפָאעט ,ךייר
 .2031 ילעצראמ ,ךייר
 . .492 ,488 ,824 ,100 .א ,ןאמכייר
 .66 יורפ ,טרעכייר
 .202 ,81 (,שזניא) .א ,גרעבנייר
 .248 קירנעה ,גרעבנייר

 .146 בקעי ,רענייר
 = א פ = .486 ,שזניא

51 



 .810 תידוהי ,םולבלעגניר
 ,801 ,80 ר"ד לאונמע ,םולבלעגניר

8, 69, 71, 188, 230, 240, 
 ,סמ( ,829 ,319 ,308 ,284 ,9
0, 871, 379) 439, 491, 492, 

.810 ,809 ,52 
 .0 ,207 ,198 טנומגיז ,ָארגער

2, 8686, 
 .843 ,342 ןיזווער

 8 ,9 ,00 ,89 םוחנ ,אבמער

4, 190, 195, 281, 249, 284, 
8, 2846, 298, 299, 300, 802, 
7, 842, 343, 844, 429, 459, 
0 808. 

 .82/ טרוק ,ךירער

 ,448 ,319 ,315 .ודַא ,ןייטשנעטאש

 ,ןייטשנעטַאש
9.. 

 .021 ,242 הניד ,שטיוועיאש
 | .249 .ע ,ןאמרעיאש

 ,422 ,רעריפמרוטשרעטנוא) עצלָאש
58 424, 428, 426, 494, 

 .114 ,170 ןָאש
 .41 ,40 לאינד ,ָאריּפַאש
 ,48 בר ,ָאריּפאש
 ,242 ,110 קירנעה ,ָאראש

 .48 ,41 ר"ד םייח ,סעקשָאש
 .09 ר"ר ,עבלאווש

 .ס(8 ,88 איראמ .,עבלאווש
 .פםס ןתנ ,עבלאווש
 .248 ָאילַאטַאנ ,גרעבצראווש
 .818 החמש ,דלָאגזיווש
 .131 (רָאטארָאטסער) ץלוש

 ,84 ,82 (רעמיטנגיײא-ּפָאש) ץלוש
,891 ,980 ,327 ,828 ,279 ,248- 
,428 ,42/ ,416 ,414 ,407 ,9 
,408 ,434/ ,4286 ,435 ,434 ,52 

.802 ;491 ,471 ,489 ,9 
 .82 רעכאמכוש

 (טאגעלעד - טסּפױוּפ)
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 .4/8 (ןיטסיטרַא )הנשוש
 .093 ר"ד ,ואנעבאטש

 ,02 ,48 (.שזניא) .א ,ןאמצלָאטש
7, 429, /48. 

 .48 ברה ,רעמאהקָאטש
 .321 ,91 ,88 ,םהרבא, רעדעפקָאטש
 .821 ;242 ,241 הוח ,רעדעפקָאטש

 .242 ,232 ,280 השמ ,רעדעפקָאטש

 ,1895 (טאקָאװדַא-רָאטקָאד) רעראטש
9, 166, 178, 176, 398. 

 .18(8 רעמוטש
 .482 ,439 ,70 (ר"ד) דנומדע ,ןייטש
 ,424 ,318 לחר ,ןייטש
 ,441 ,370 טראננייטש
 ,210 ,80 (ר"ר) .ז ,קלאקנייטש
 .246 שריה ,ןרעטש
 ,484 ,284 ,246 לארשי ,ןרעטש

8. 
 ,186 (טנאדנאמָאק) דלעפנרעטש

4, 166, 167, 168, 109, 1411, 
2, 176, 177, 218, 0 1, 

6 4808, 

 ,.09 אדע ,סענרעטש

 ,248 םאדא ,גרעבמָארטש
 ,248 .י ,גרעבנַארטש
 .248 ןאמצנארטש

 .248 אֹלֲאַל ,נרעבסארטש
 .481 ףסוי ,יקסנארעשטש
 ,248 אנינער ,אקסנארעשטש
 .248 םהרבא ,ָאקלעדיש
 .246 ,92 .י ,רעדניקנייש
 ,824 (.ודַא( ?איחי ,טערקדליש

8, 856, 375, 816, 378. 
 ,324 ,316 (רעמיטנניײאּפַאש) גניליש

82 438. 
 ,171 ,100 ,158 .ב ,שטיװָאנָאמיש |

 .9846 ,25 .ב ,ןימיש
 .218 ,87 ר"ר ,שטיוועקמיש

 .441 יקציטַאימעיש

 .245 יקציננעיש



 ,248 ,180 ַאניבַאס ,ןאמפיש
 ,240 ,110 ,78 (ר"ד) קחצי ,רעּפיש

5 428, 438, 439, 440, /484, 
.808 ,497/ 6 

 ,499 גרעבסָאלש
 ,218 ,248 ,282 ,98 .י ,קאינווילש

2, 8)5, 3/9, 
 ,981 טכילש
 ,415 רערעדעלש
 ,482 ,246 וואלסידַאלװ ,לעגנעלש
 ,929 (ר"ד) אלעּפ ,שטיווָאקשומש

8, 858. 
 ,499 ,201 ,260 יעשזדנא ,טדימש

2, 4800, 805. 
 ,119 (ריציּפָאייצילַאּפ) ננילרעמש

9, 140, 342, 844, 410. 
 ,248 קיוודול ,רעצינש
 .9821 ,246 םהרבא ,לימדיינש

 ,248 ןתנ ,רעדיינש

 .28 ,ל .ש ,ןאמרעריינש
 .248 השמ ,סייוויינש
 .208 ןתנ ,רעלצינש
 .242 ,210 וואלסינאטס ,ָאנעבעש

 ,49/ ,431 ,327 סואניעש
 .8(( ןאמטכעש

 .159 (רָאיַאמ) דלעפנעש
 .115 סּכעש

 (טנאדנאמָאק - ייציִלֲאּפ) יקסנירעש
9, 135, 134, 130, 137, 140, 
3, 148, 149, 153, 238, 236, 
9, 211, 284, 284, 912, 044, 
59, 410. 

 ,242 ,1981 ,121 ,41 דוד ,ןאמרעש
5 

 ,248 ,280 אזיא ,אקסוועשערעש

 .243 ןָאעל-דראנָאעל ,יקסוועשערעש
 .שזניא וואלסינאטס ,יקסוועשערעש

.808 ,268 ,110 ,62 ,8 
 .108 אנער ,ּפָאקנעצאּפש
 ,243 ,204 האל ,ּפָאקנעצאּפש
 .2408 ,199 וואלסידאלוו ,ןאמלוּפש

 ,248 (םערעה) קירנעה ,ןאמליּפש
 .248 ,42 ןָאעל ,לענַאפליּפש
 .246 (תפי) הדוהי ,אריּפש
 .458 (יבר רענשטעסַאיּב) ָאריּפש
 .199 ,171 טעּפש
 .246 סאָנָאי ,רעּפש
 .498 ,448 ,410 ףעזוי ,ּפָאקש
 ,204 ,170 ,70 טנומניז ,ראלקש

8, 243, 284. 
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 } םוטנריי טישיליופ סא
 ןדיי עשילוּפ ןופ דנאבראפ-לארטנעצ םעד ןופ עירעסד רעכיב

 עניטנענרַא ןיא

 ווָאקרוט קרַאמ :רָאטקאדער
 טיש

 : ןענישרעד טציא זיב
1 

 (טפיוקראפסיוא) ...טלייצרעד ינאישווֶא הכלמ .טָאקרט טראמ (1

 (טפיוקראפסיוא) ץרּפ .ל .י :גרעבמַאנ .ד .ה (2
 (טפיוקראפסיוא) עקנילבעדט :סיגרעיװ .יןאמסָארג .ט :)

 (טפיוקראפסיוא) ןוָאלָאקַאפ לטעטש בורח ןיימ :טיטשטאגארג ץרפ (4
 (טפיוקראפסיוא) שודָאל ןברוח .טאלבסקאבאט לארשי (8

 (טפיוקראפסיוא) (ןלױּפ ןעלטיּפאק) ןברוח גראב .לבבורז (6
 (טסיוקראפסיוא) בוטש רעשירארעטיל א ןיא .טלטײצ טסלא (+
 (יפפיוקראפסיוא) 1946 -- ןליוּפ .סעטשָאש .ח ר"ד (8

 (מפיוקראפסיוא) 15 עקצאמָאלט .שטיטַאלאגעס .ג+ (9
 ןרערט ךרוד רעטכעלעג :ןאמלעדונ .מ (0
 ןילבול טָאטש-ןדיי יד .ןאבאלאב ריאמ רײד (1
 {דיי עזָאלמייה .תרפא לארשי (2
 רבע ןופ ןטָאש ןיא .יסטבאש בקעי רײד (2
 ווָאבישזנ ףיוא זיוה א :רעקנילפ דוד 4
 ַאטעג רעוועשראוו ןופ ךוכנָאט .ןאמרייז ללה ר"ד 8
 (ןטנעמוקָאד ןֹופ גנולמאז) עיגָאלָאריטראמ'רעדניס (60
 םיטילּפ :עגדארג םייח (7
 (ָאטעג רענליוו) ...!ןעייג רענאזיטראּפ :יקסניגרעשטאס .ש (8
 (הטילּפ א ןופ ןעגנונכייצראפ) דנו ענ .לבבורז עדירפ (19
 קענאדיאמ .רעלגירטש יכדרמ (20/
 טנורגּפָא ןופ דנאר ןפיוא .יקסגיצשעל בקעי (1
 טירט עטנערבעג :שטיװָאלאגעס .ז (2

 ףייה רעוועשראוו .םיובלטייט םהרבא (26
 ןטיבעג עטריּפוקא רעביא גנורעדנאוו א :סטופ אינַאט (24

 גנונעפָאה ןוא קערש ןשיווצ -ןאמרעדיײגש .ל .ש (8
 ןלױּפ תליגמ .ןטיטשלקגיפ ָאעל (26

 (עשראוו ןברוח) . ..ןעוועג סע זיא יוזא :וָאקרוט סַאנָאי (7



 : בורקב טנייש-עד ןוא ךיז טקורד סע

 ןעמי ןטלאּפש ןדיי "עלאנעלמוא  יאבזיא .ש
 עקנילבערט ןיא גָאט א :שטיװעיקאילָאּפ החמש
 ָאטעג רעוועשראוו ןיא דנאטשפיוא רעד :שימרעק ףסוי ריד
 ךענעה :טַאּפ בקעי

 טיוט ןופ ןקירבאפ יד ןיא :רעלגירטש יכדרמ
 טפור ןבעל סָאד :ימותסחג .א
 םעלק ןיא .יגטורקא ףסוי
 קאיוואּפ ןיא טכענ ערעטסניפ .טיוהישריה י
 וָאכָאטסנעשט ןברוח .טגאװ המלש
 (ךובנָאט) ןעמאלפ ןוא רעייפ ןיא :ןאהאק הגשוש .ר
 רעדיל :רָאק .ה לסה
 קצַָאק ןוא עכסישזפ :רעגגוא השומ

 ןבעל א ןופ ןטנעמָאמ .ימלא .א

 : קורד םוצ ךיז טיירג סע

 סרעטקאנייא :ףרָאדגעשא לארשי
 ויכרא-םולבלענניר םענופ ןלאירעטאמ :ךאברעיוא לסחר

 (ןטנעמוקָאד) ןריּפאּפ עשירַא :שטיװרָאב לטכימ

 עיוואזאמ ןופ ןכייט יד ייב :ןיטשרוב לאכימ

 םינואנ עשיליוּפ תורוד ןעצ :קיב סהרבא ברה

 (ןטנעמוקַאד) ףמאק םעניא רעדניק :סירג סג

 דניק קירעיב12 א ןופ ןניוא יד טיס :סעלעשעה אןיוַאי

 סראלנומש :יקסוטשראו רוט

 קאשטרָאק שונַאי :גוצרעסאוו .ז

 ןצרּפ קידנענעייל :ףלגװ ףסוי

 ַָאטעג רעוועשראוו :טאז םחרבא

 אטעג רעוועשראוו םענופ ןטלאטשעג .אמדײז ללח רײד

 ָאטעג ןופ סנ רעד :טיטייל .ה

 ןָאקלענעצאק קחצי :וָאמוכאג ןָאסלעגעצאק הרופצ

 ...םטליּפשענּכָא האמלעדו .ם

 קאבולג ןברוח :טאיאר יבצ ןוא לאכימ

 גרעבנסייוו .מ .י :טרָאּפאּפאר .י
 עיצילַאג :םייהסוש .ל .א
 ...ייבראפ זיא סָאװ ,ןבעל א :סעקטָאש .ח רײד

 ןלױּפ ןיא גנוגעוואב עשיצולח יד :ןאמזיפש .ל
 לטעטש א ןופ עדנעגעל יד -- עווָאדולבאז :רעלסעצ לטומש
 198 עקצאמאלט .ןעזָאר .י רעב



 :ןגעוו ןעמיטש-עסערפ

 היומי יקינעיהיופ סאד
 ןדיי עשיליוּפ ןופ דנאבראפ-לארטנעצ םעד ןופ עירעסד רעכיב 1

 עניטנעגרא ןיא

 ווַאקרומ קרַאמ :רָאטקַאדער

 "םיטילּפ , ךוב סעדארג םייח ןגעו טביירש יקסנאשאטָאב בקעי

 רעכעלשטנעממוא ןַא ןופ עיזעָאּפ עכעלשטנעמ , נ"א ?קיטרא ןַא

 ,"עסערּפ יד ,) ?טייצ

 -ןקסיד ַא זדנוא ייב ןָא טייג סע
 ןטראד ןוא ןנעמ יצ ,םעד ןנעוו עיס
 ךיז ןבָאה סָאו ,רעביירש עשידיי יד
 םעד ןופ ןצינערגנ יד רעסיוא ןענופעג
 טכער א ,טפאשרעה רעדליוו סאנוש
 ןיא ןדייל עשידיי יד ןנעוו ןביירש וצ
 טריסאּפ סע ןוא .ןברוח ןופ ןרָאי יד
 סָאװ ,רעביירש רעשידיי א זא ,טפָא
 רעדליוו רענעי רעסיוא טבעלעג טָאה
 טָאה רע יצ ,ךיז טנערפ ,טפאשרעה
 ;טגנולדנאהּפָא ןביירש וצ טכער א
 סָאו ,רעביירש ןופ רעכיב ןגעוו
 ןוא ןטירד םעד טבעלעגרעביא ןבָאה
 .ןברוח ןטסערג

 -ול דנאב רעד רימ ראפ טניל טָא
 דענליוו גנוי םעד ןופ *םִיטילּפ , רעד
 לארטנעצ רעד סָאוו ,עדארנ םייח
 ןיא ןדיי עשיליוּפ יד ןופ דנאבראפ
 ןיא ןבענענפיורא טָאה עניטנעגרא
 עשיליוּפ סָאד , עירעס-רעכיב ןייז
 ךוב עטנצביז סָאד זיא'ס) "םוטנדיי
 ייוצ א ןיוש .(עירעס רעד טָא ןופ
 סָאװ ,ךוב עקיזָאד סָאד טגיל ןכָאװ
 ןכלעוו ראפ ,ליפענ אזא טימ טעייוו
 טָאה .טשינ ןעמָאנ ןייק ןיפעג ךיא
 -ענרעביא קלאפ א לָאמא ןעד ןיוש
 -עּפָארייא סָאוװ ,עקיזָאד סָאד טבעל
 ןיא ?טבעלעגרעביא ןבָאה ןדיי עשיא
 -ענ יוזא לָאמא רעטכיד א ןיוש טָאה
 ?טביירש עדארג םייח יוװ ןבירש

2032 

 ;(1947 ילוי רעט928 ,סערייא סָאנעוב

 ןבירשעג איבנה והימפרי טָאה יאדווא
 ,שטנעמ רעד ןיב ךיא---"רבנה ינא ,
 ןוא .ןייּפ יד ןעזענ ןיילא טָאה סָאװ
 איבנ ןטנָאמרעד םעד ייב זיא יאדווא
 ןייּפ יד ןרעדליש ןופ טפארק יד
 ןעד רע טָאה רעבָא ,סיורג קידארומ
 ןבָאה סע יוװ ןייּפ אזאיטבעלעגרעביא
 דרעזדנוא ןופ ןדיי יד טבעלענרעביא
 רעסיורג רעד ןעד טָאה ןוא ?םיִיצ
 טלייצרעד ןברוח ןופ איבנינָאלק
 -רעד סע יוװ ןטייקמיטניא עכלעזא
 ?טייצ רעזדנוא ןופ רעטכיד יד ןלייצ
 טלאװעג בָאה ךיא לָאמ לפיוו ןוא
 ננוללדנאהּפָא ןַא ןביירש ןצעז ךיז
 -ענ ךיא בָאה ,ךוב סעדארג ןגעוו
 -נגייא ךיז ראפ בָאה ךיא זא ,טליפ
 ךיא ."רעדיל , טרָאס םעיינ א ךעלט
 ...דיל ןרָאװעג זיא סָאװ ,טולב בָאה

 טכע ןוא טונ רעדעי זיא יאדווא
 ,דיל ןרָאװעג זיא סָאװ ,טולב --- דיל
 טָאה סָאװ ,טולב אזא זיא סע רעבָא
 -ענ זיא ןוא ןרעדָא יד ןיא ןעננוזעג
 רעדיל סעדארג רעבָא ,ייז ןיא ןבילב
 -ראפ ןוא ןסָאנראפ ןופ ןעייטשאב
 ןרָאװעג ןענעז סָאװ ,טולב טרעווילנ
 "םעטסיס , א ראפ סָאװ ןוא .רעדיל
 יזא יו ?ְוָא ייז וצ ןעמ טעדנעוו
 יוזא יו ןוא ייז ןעמ ?"טלדנַאהַאב ,
 סָאד ןיוש ?ּפָא ייז ןעמ ?טצאש ,
 ןוא קינלָאק רוטרא ןופ טאלב-ראש



 .י ןופ רעטכיד ןופ טערטרָאּפ רעד
 ןיא סָאד זא ,ןליפ וצ ריד ןבעג ןעב
 זכלעוו ןופ טולב עקיבלעז סָאד טשינ
 טכאמעג קידנעטש ןנעלפ רעדיל
 יד ,טולב רעדנַא ןַא זיא סע ;ןרעוו
 ייב טכעטש "םיטילּפ , ןופ "דעמאל ,
 ןוא ףיורא ,ףיורא עטיור ַא ןקינלָאק
 ךיז טרעכיור םינּפ סעדארג םייח
 ןוא לּפענ א ןופ יוװ ןענעב ייב סיורא
 טָאה סָאװ ,רעיורט אזא טימ לופ זיא
 א ןענעז ןניוא יד ,טשינ ןעמָאנ ןייק
 רעד .,ןענערב ייז יא ,ןשַאלענסיוא
 טימ טקעדאב זיא ּפָאק רעקידכעלייק
 -ארנ רעצנאנ רעד ןוא רָאה ערעטיש
 ,רענייא יו טרעקיוהעגנייא זיא עד
 -ראפ טשינ לָאמנייק ןיוש טעוװ סָאװ
 טָאה רע לייו ,ןבעל סָאד ןייטש
 ןופ רעכעב ןלופ םעד ןעקנורטעגסיוא
 ןעזענ טָאה רע ןוא טייקמאזיורג
 ,עכלעזא ןוא טייקמאזיורג ליפיוזא
 -:ייק ןיוש ור ןייק םיא ןלעוו סָאװ
 -ננוי, רעד .ןבענקירוצ טשינ לָאמ
 םייב אמתסמ זיא עדארג "רענליוו
 בָאה ךיא ןעוו ,רעקיסיירד ,יד ןופ ףוס
 י ןיא ןעזענ לָאמ עטצעל סָאד םיא
 ןוא לנניי א ןעוועג רע זיא ,8
 טנזיוט ןופ יו סיוא רע טעז רעטציא
 ...ןאי

 טסייה סָאװ ,דיל ןטשרע ןיא ןיוש
 -ַעָד טלייצרעד ,"םיטילּפ , עקַאט
 !רענלאוו םיטילּפ יד יוזא יו רעטכיד
 ןנער ןוא טניוו ןופ טכענ ןיא ךיז
 סיוא ,ןקראּפ יד ןיא ,ןגעוו יד ףיוא
 -יטסבראה יוװ , ןלאזקָאוװ ןוא ּפערט
 טסליפרעד ."ןלאפ סָאװ ,רעטעלב עק
 .ענוס סָאװ ,דליב עכעלרעדיוש סָאד
 יד ןיא זא ,קנאדעג םעד ריד טריר
 -ענ טייצ יד זיא 1948-1989 ןרָאז
 ןעוועג זיא םיוב רעד ,טסבראה ןעוז
 -- רעטעלב יד ןוא טייהשטנעמ יד
 ןנעו טשינ ...קלָאפ עשידיי סָאד
 -ארנ סָאד טלייצרעד שרעדנא ןצימע
 : ןיילא ךיז ןנעוו רָאנ ,עד

 ,אגטמ עבעי ןיוש ןעגעז רימ

 --ןּפָארט א רעסאו טשינ ןטעב סָאט
 ןפטקוצ רעײז ןוש זיא טָאג טא

 ןוא ךיז טרעדליש רעטכיד רעד
 עייטס עקירָאה א יוװ םירבח ענייז
 ןפמעק סָאװ תויח עטרעגנוהראפ ןופ
 טימ רעסאוו ראפ ןעייר יד ןיא
 ייז ןוא ןעיירשעגנ-םוניהג ןוא ןטסיופ
 יד ףיוא לקניוו א ךרוד ךיז ןכערב
 רעטנוא טכענ יד ןיא ןניל וצ ןגעוו
 .ןגער ןוא טניוו

 ןליױה עמערטמעגסיוא ףלעט יװ

 ןליופ ןופ רעטכעט יד ןט ןיז

 זָארג פ(וז טימ יט ךרעב טימ

 ,ןסקָאװראּפ
 ןסעָא "ר אי רליט ןוא רטָארשרעד

 רעד ןפ סיט ךיז ןסײר סָאװ

 טפיסוט
 עטיל ןפ ןפָאלטגא ןענעז רימ -- -

 ןוא עניַארקוא ןופ ןדיי ןפיול סע
 רעד ןופ ;םיבושי עצנאג ןגָאלק סע
 -ןיפ א ךיז טיצ עראמאס רעטלאק
 טנגעגאב ענליוו ןוא ערַאמכ ערעטס
 -ראפ עדייב ןוא רימָאטישז טימ ךיז
 ןדיי ןציילפ סע ,רעמָאי ןיא ןעייג
 -לאּפ ןוא קסנאירב ,עקנירעמשז ןופ
 -ראפ למיה , םעד ןליוו סָאװ ,עוואט
 .םיפוג עקידנווװ ערעייז טימ ?ןעמס
 טגערפ רעטכיד רעד

 ןענָאמ ןבשס-טולב םעד טעװ רעװ
 ףיוא טסימ טרעװ סָאװ ,בייל ראפ

 ןגעװ יד
 ןיא טא טגיװ ןיא הא טכאנ ןיא

 .ןגער

 האה םעד טרעדליש רעטכיד רעד
 ןנעל םיטילּפ יד סָאװ ,ןיילא ךיז וצ
 -רעד טלָאו אנוש רעד ןעוו .רעביא
 םעד רענייא טלָאװ ,טיונעג טשינ וצ
 סע ,טיוט ןזיב טנעקעגנ טשינ ןרעדנא
 -לעזא טימ ןדיי ןעמאזוצ ָאד ןענעז
 -אוו עדמערפ ןיא , ןבָאה סָאוװ ,עכ
 וצ ךיז ידכב ,טקנעוושעג ךיז ןרעס
 טלא ןוא "קלאפ רעייז ןופ ןעוועטאר
 ענענייא יד ןוא .טיורב ייז ןכוז
 -עדילג יד , ,דמערפ ייז ןענעז םירבא
 -ןסאנ יו ענעריױױרפענּפָא ןעננעה
 ."טמעלקעגפיונוצ גייטש א ןיא טניה

 פט8



 ,ןעננולײטּפָא ףניפ טָאה ךוב סָאד |
 םימ , טסייה גנולײטּפָא עטצעל יד
 טרעװ ,"טנעה עניימ ףיוא ףוג ןייד
 רעד טא ןופ בייהנֶא םייב טנָאזעג
 קנעדנא ןקילייה םעד , :ננולײטּפָא
 שיפּפעלק עביל עמורפ יורפ ןיימ ןופ
 -ליוו ןיא רעטסעוושנקנארק ,עדארג
 ןט023 םעד זיא סָאװ ,ָאטעג רענ
 "יווקיל רעד ייב 1042 רעבמעטּפעס
 יד טימ ןעמאזוצ ,ָאטענ ןופ עיצאד

 ףדצארג מיי

 -ץנקעווא -- ענליוו ןופ ןדיי עטצעל
 -ַאד רעד ."טיוט םוצ ןרָאװעג טריפ
 ןיוש טרירעגוס ןיילא טקאפ רעקיז
 ,םענייא טזָאל סָאװ ,ליפענ אזא
 -ענרעביא טשינ סָאד טָאה רעכלעוו
 סָאװ .קיטנעהּפָא ןצנאגניא טבעל
 םענייא אזא ןגעוװ ןביירש ךיא לָאז
 -ראפ זיא רע זא ,ךיז טנָאז סָאװ
 ןוָאלראפ יז טָאה רע טניז ןטלָאש
 .חללק א ךָאנ םיא טנָא'ס זא ןוא
 ?ןעניפעג טשינ ור ןייק ןעק רע ןוא
 -ןג ןופ רעגריב רעד ,ךיא לָאז סָאװ
 טָאװ ,םענייא ןגעו ןביירש .,ןדע
 : גָאלַאיד אזא טָא ךיז טריפ
 ?ןטסבעליװ --- גנונעּפָאט ןָא ---

 ?וטסטראטרעד סָאװ
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 ךטמוק וחמטב רעד רַאפ בעל ךיא --
 ודָאד יז זומ

 וילא ךיז זיולב ,רעטלּפייװצראפ ---
 ,יטסראנעג

 סָאװ -- המסנ יד ןוש טמוק טא
 ?דָאגרעד

 ,וָאי טנזיוט ןבעל לָאז ךיא עו --
 ןײמ ןעװעג רָאי טנוױט טלָאװ

 -- טסורב
 ,ןעגָאילימ ןופ רבק א
 ןסירעגפיוא טלָאװ ײרשעג 8 טא

 ראיֵאָק ךימ
 .ןענָאמ ןובשח םעד -- ףָאלש ןופ

 יוזא) ךיל א טגניז רעטכיד רעד
 יד .רעדניק ענייז ןנעוו (!ךיז טדער
 ,רעמ ָאטשינ ןענעז םסָאו ,רעדניק
 -ענמוא ייז טָאה אנוש רעד סָאװ
 -ףנאנ רעד ...רעדניק ענייז ...טכארב
 ןענייוו רעדניק עשידיי ןָאילימ רעצ
 טשינ ךָאנ יד ..,סיורא ןגָאלק ןוא
 רעדניק יד ןוא רעדניק ענעריובעג
 : רעטָאפ םוצ ןגָאז

 ןעגײװאב טשינ ,רעטַאפ ,טסלָאז ןד

 ןעגײש רימ ,עד ,לרוג רעזדנוא

 ןענח יד טא ..ןרעטש יד ףרױט

 ןענבעז רימ יט סנּפָארט יד ןיא

 .ןעגײמ לגײפ יד לײװ ...טשינ ןײװ

 .ןהנעט ןוא רימ ןגמלל סָאד זא

 -ּפִא רעד טָא ןיא דיל ַא ןַארַאפ
 ;.?עטירד יד , טסייה סָאװ ,גנולייט
 ייב וויטָאמ-טייל רעטפָא ןא סָאד זיא
 ןוא ךיז טריצילּפמָאק סָאװ ,ןעדארג
 יילרעלא ףיוא ןעננוזענסיוא טרעוו
 ץענרע ןיא זןיא רע רעבָא ,םינפוא
 .ָאד יו ףראש ןוא רָאלק יוזא טשינ
 ןציז ייז יווװ טלייצרעד רעטכיד רעד
 ןוא ךיז ןודלאה ןוא טייווצעבלאז
 .עטירד א םוא טיינ טקרעמאב טשינ
 טעז ,םיא טזדלאה סָאוװ ,יורפ יד
 ףוס ןוא עטירד יד רעמיצ ןיא טשינ
 םעזרעד ןוא יז טליפרעד ףוס לכ
 ...הטיחש רעד ןופ ףלח םעד



 יורב א טימ שיגעגגאב רעדעי יא
 קידגעטש "עטירד, יד ןױש טעװ
 ..עטשרע יד ןייד

 םעד ןיא ןאראפ ןיא דיל ןייא
 זופ ?סיבא טָאה סָאװ ,ךוב ןצנאנ
 ;עלפ סָאװ ,טימענ ןכעלשטנעמ םעד

 .טרָאװ עשידיי סָאד ןליפנָא לָאמא
 סע .'ןעמָאנ א, טסייה דיל סָאד

 טרעדלישענ דיל םעד טָא ןיא טרעוו

 -םיוא ןיא םורא טכירק ןטָאש א יו

 ריז ןקיטש סע וו ,ווָאר ןטנערבעג

 סייוש ןטצלאזענסיוא ןיא םיטילּפ

 ןייטשפיוא םירבח יד טסייה רע ןוא

 בייוו ןייז ,בוט לזמ ןבענּפָא ךיז ןוא
 ךמאז ןיא ןוז א ןריובעג םיא םטָאה

 ןעגנירּפש םיטילּפ יד .ןסייה ןיא
 יו, ,עלהפוע סָאד ןגעוװו ייז ,ףיוא|
 זא ,טגָאז רענייא ."רעייפ דלָאגניג
 ןבעל א ףיוא נָאונָא ןא ןיא סָאד

 א םיא טסייה רע ןוא םעיינ א ףיוא

 זיא רערעדנא ןַא ,םייח ןבעג ןעמָאנ
 ןוא ןייוו ןופ יווװ דיירפ ןופ רוכיש

 "ימע ןב , ןפורנָא ןוז םעד טסייה רע
 ירמענ טסלָאז ןד , :טגָאז רע ןוא
 ןייד ,ןייפ וד עלענניי שיריי ןייז

 -תועינצ ןוא םאמש ןטווּורּפעג רעווש

 טסייה רעטירד א ."ןעמאמ רעקיד
 שטָאכ ,"המקנ: ןבענ ןעמָאנ א םיא
 רעטומ יד , .ןייש טשינ טגנילקס סע
 ןעמעוו ךָאנ טשינ םסייוו יז ,םנייוו
 ריא ןבענ ןעמָאנ א ענענייא יד ןופ
 סע רעוו טשינ טסייוו יז לייוו ,דניק
 ...ךָאנ טבעל

 גיוא ןייז ןיא ,טלכיײמש רעטָאּפ רעד
 -- ףיוא טצילב רערט א

 ןעמענ עלא ןביג לעט ךיא טא
 ,םיא לָאמאטימ

 יד םיא סםורא עלא טכעלפ ,ריא יװ
 --- ףיוגוצ טגעה

 ןעמָאנ א עלעגוז ןײמ לעװ ךיא
 !םולש ןבעג

 ןנעוו דיל עקיצנייא סָאד זיא סע
 זענעז רעדיל ערעדנא עלא ,טרובעג
 -כיר יד זיא סע ןֹוא .םוקמוא ןנעוו

 טרובענ ?יפיוזא .ץירָאּפָארּפ עקיט |
 ..ןעוועג זיא םוקמוא ףיוא

 -- בייו ןוא ןאמ וויטָאמ רעד
 -עטכיד םעד טנלָאפראפ גנודיישעצ
 -ַאטנַאפ רע .רעדיל רועיש ַא ןָא ןיא
 -כעלגעמ רעטנזיוט סיוא ךיז טםריז
 רעד טימ ןשינענענאב ראפ ןטייק
 טזָאלעגרעביא טָאה רע סָאוװ ,יורפ
 ,עקיבלעז סָאד רעביא טבעל רע ןוא
 --א ןבעל עטעוװעטארעג עלא סָאװ
 ןיא .עטכארבענמוא יד ןנעוו רעב
 שלייצרעד "בייוו ןוא ןאפ , דיל םעד
 ןסידנופצ ןיא סיורא טייג רע יו רע
 :עקנירטנָא ךיז ןאב ןופ גרובנערָא
 -עננייא ןניל יורפ א טעז רע ןוא
 טניל ןאמ א ןוא ןסלער יד ןיא ןבָארג
 םרָאפטאלּפ רעד ףיוא קעּפענ ןטימ
 :אמס םוצ וצ טייג רעטכיד רעד ןוא
 םגיל רע סָאוװראפ םיא טנערפ רע ןוא
 -/ ןוא ?דָאר עטיײרדענּפָא , ןַא יו
 ,טיוא טרָאד יורפ יד , ; םיא טנָאז
 -יא ןוא דָאש א רימ ןיא לּכערט
 -- ?ךָאש א רימ טנעז

 ערעדנא סָאד סנײא טעװ ריא בױא
 ,רילראפ רניצא

 טשינ קילג סָאד ךײא וצ ןױש טעװ
 ,רעמ ןעמוק

 טעוװ טכאנ רעד יא ךעלטעב יװ
 ןרירפ רעדנוזטב ריא

 ךײא טעװ פמַאלסַאג רעדעי טמט

 ..רערט א -- ךידז

 ענדָאמ יד טרעהרעד לרָאּפ סָאד
 8 סָאװ ,ךיז ןשודיח ייז ןוא דייר
 ןוא דלודענ ליפ יוזא טָאה רעדמערפ
 ריו בייו סָאד זא ,טלייצרעד רע
 ןוא רעטייוו ,רעטייוו ץלא ןפיולטנא
 וצ קירוצ רוּפש א ןזָאל ךָאנ ליוו רע
 זיורב ךיז ןקוק ייז ןוא ..,םייה רעד
 .שידניק ךיז ןעלּפאלּפעצ ייז ןוא ןָא
 זיא רע זא ,טלמרומענ טָאה ןאמ רעד
 -ילכעג , טָאה יורפ יד ןוא קידלוש
 -כיד רעד ןוא "דניוו ןוא ייו טעּפ
 : טיירדענקעווא ךיז טָאה רעט

 עליטש יד בױט ןײמ

 רימ רָא ..טזָאלראפ ךיא בָאה
 ,הליחמ ןײק טשינ ךיױא טפלעה
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 ךיא ןעק ןטכיררטפ טשינ לײװט

 .וגי ןײמ ןיױש

 ןגעוו ןעננוצאשּפָא ןביירש ןעמ ןעק
 ןיא ןעמענ ןעמ ןעק ?רעדיל עכעלזא
 -ראפ סָאד ןיירא טנעה עקיאור יד
 טולב עטרעוװוילגראפ ןוא ענעסָאג
 םענייאניא עטכארבענמוא יד ןופ
 -עבילבעגנבעל יד ןופ טולב םעד טימ
 -ילַנ ןוא רעדיוו ךיז טסינ סָאװ ,ענ
 ןוא ןנעוו סָאד ןוא רעטייוו טרעוו
 ?שיטירק ןריזילַאנַא ןוא ןטסעמ

 ,רעטכיד עקיזָאד יד ןבָאה יאדווא
 -ערנ יד רעסיוא ןבילבענ ןענעז סָאװ
 -יז טנעקעג טשינ אנוש ןופ ןצינ
 -עדיל ןרָאצ ןוא רעצ ןופ ןעיירפאב
 ןגעוו ןביירש טזופענ ןבָאה ייז ןוא
 ייז סָאװ ,ץלא טשינ שטָאכ) ןברוח
 טפראדעג ייז ןבָאה ןבירשעננָא ןבָאה
 ןעמ ןעוו רעבָא (!ןכעלטנפעראפ
 -ביד עקיזָאד יד ןופ רעדיל יד טנעייל
 -יא ןיילא ?סָאד , ןבָאה סָאװ ,רעטי
 ענענייא ערעייז ףיוא טבעלענרעבכי
 -יוז ןופ רעבייל יד ףיוא ןוא רעבייל
 ןופ זא ,ןעמ טליפרעד ,ענענייא ערע
 א ןיא ןליפכרוד זיב ןבעלרעביא
 -ענ זיא עדארגנ םייח !ךלהמ רעסיורג
 "ןעמעלא טימ םענייאניא , ןנעל
 (דיל א םיא ייב ךיוא טסייה יוזא)
 קנארק ןעוועג זיא רע ןעוו ךיוא ןוא
 -ָאנ ייז טקנעדענ טשינ טָאה רע ןוא
 טשינ ןועניש רעד םיא טָאה ,ןעמי
 .ןביירש ןסייהעג םיא ןוא טזָאלענּפָא
 -ענ ךיז ןבָאה דרע ןוא למיה ןעוו
 רעד ןוא ןסקאלש ענעיילב ןיא טשימ
 ןכיילב ןייז טמורקענסיוא טָאה טיוט
 -ור טניילעג טנאה א ךיז טָאה ,םינּפ
 ןסייהענ םיא ןוא לסקא ןייז ףיוא קיא
 -ענ טָאה ןעמ ןעוו רָאנ "!ןכייצראפ ,
 יו ןדנעטשמוא עכלעזא ייב ןבירש
 -ענ ןעמ טָאה ,ןבירשענ טָאה עדארג
 טָאה טשרע ןוא .רדסכ ןביירש טגעמ
 םעד ןופ ,גנונעפָאה ךיוא טכוזעג רע
 ,טנעקשַאט ,ןרעטשננרָאפ רעטכיד
 -אב רע טָאה סעזָאירעב 12 ןופ סאנ
 טביירש ,רעדיל ןוא ווירב א ןעמוק
 הזעה יד טשטנעב רע זא ,םיא רע
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 .טנייה ךָאנ רעדיל עשידיי ןביירש וצ
 טמאטש ןרעטשנעגנרָאמ רעטכיד רעד
 ןוא עיבאראסעב ןיא ףרָאד א ןופ
 רע יצ ,םיא ייב ךָאנ ךיז טגערפ רע
 ,ענייז עמאמ יד ןעזעג טשינ טָאה
 יא ,רעדיל יד ןופ ןעק רע עכלעוו
 : םיא טרעפטנע עדארג

 ןיא עשידײ סעמאמ ליפ בָאה ךיא

 ,בָאוטעג געטרעדנאװ

 ךיז ךיא בָאה טקידלושראפ

 ,פײרדרעגטעטװא

 ..ןעלפאבראטש סעמַאמ ןײמ עז ךיא

 ןפא טידגעטש ןעבעז יד

 שיגרעטסגיפ ןיא ךימ ןכוז ןוא

 ,טייוראב

 ןעק סע ןא ,םיא טגָאז רע ןוא
 יד לָאז רע ןוא ןעשעג סנ א ךָאנ
 -:עטש לָאז רע ןוא ןפערט ןעמאמ
 ,גנונעּפָאה רעד טימ ןפָאלשנייא קיד
 יד טעו ןענינאב טכירעגמוא , זא
 -אמ רעייא ןוא ןפע ןַא ןוט ךיז ריט
 ."ןיירא בוטש ןיא טעװ עמ

 יוזא ןענעז םיסנ עקיזָאד יד
 יד ןענעז ראפרעד ןוא ןעשעג ןטלעז
 טימ לופ יוזא סעדארג רעדיל-םיטילּפ
 -ָאה ייז ןבָאה קינייװ יוזא ןוא טיוט
 ןבָאה ליפיוזא ןוא ןביולנ ןוא גנונעפ
 -כיד רעד שטָאכ ,גנולפייווצראפ ייז
 -עפָאה ןוא ןביולג ךָאנ טקנעב רעט
 זיא סע זא ,טליפ רעטכיד רעד ..,גנונ
 -ייאניא העיקש ןוא תושמשה ןיב
 עטנאקַאבמוא רעמינּפ ייווצ ,םענ
 רענייא ןעוו, םיא ןוא ןָא ךיז ןקוק
 ."טלארטש רערעדנא רעד ,טסוג ןיוש
 ןגעוו גנונעפָאה טימ טלארטש רע
 רֹע ...שידיי ,ןדיי ,ןשטנעמ ,סעמאמ
 ...ןיא טביולנ ןוא ןופ רעד ןופ טכאל
 .ריא

 ,עדארג םייח ,טלארטש רע ,ָאי
 רעכעלשטנעמ טימ ,רעטכע טימ
 רעכעלשטנעממוא רעד ןופ עיזעאּפ
 !טייצ



 עטנערבעג , סעשטיווָאלאגעס .ז ןגעו טביירש יקסנאׂשזָאר לאומש
 יד ,) "םעקוועלאנ יד ןופ קנעדנָא ןיא, נ"א לקיטרא ןא ןיא "טירט
 :(194/ רעבָאטקָא רעט1 ,סערייא סָאנעוב ,"גנוטייצ עשידיי

 -נערבעג , סעשטיווָאלאנעס .,ז ןיא
 וופ סיורא זיא סָאוװ-- ?טירט עט
 רעד ןופ ךוב עטס22 סָאד יוװ קורד
 ,"םוטנדיי עשיליױוּפ סָאד  עירעפ
 --אפ-לארטנעצ ןכרוד ןבעגענסיורא
 -נענרא ןיא ןדיי עשיליוּפ ןופ דנאב
 ,לטיּפַאק ַא ןאראפ זיא ---עניט
 -ךאוו ןיא קיטיירפ רעטצעל ןיימ ,
 ,ךוב ןופ לטיּפאק עטשרע סָאד ,"עש
 ןיילא לטיּפאק םעד בילוצ זיולב סָאװ
 סָאד ןבענוצסיורא טניולעג ןיוש טָאה
 .ךוב עצנאג

 כעקוועלאנ יד ןופ קנעדנָא ןיא

 וד סָאװו ,שטיוװָאלַאנעפ טלייצרעד
 ןיפ סאנ עטמירַאב-טלעוו עקיזָאד
 -ענ ןיא עשראוו "רעקילָאמַא , רעד
 ןראפ ןוא ןבעל ןשידיי םעניא ןעוו
 .ןלױּפ ןופ ןבעל

 -יא ןוא ןקורדנייא , עקיזָאד יד
 -עדנאוו-םיטילּפ ַא ןופ ןעננובעלרעב
 ןיז ןרעדנוזאב א ןעמוקאב ,"ננור

 ןיא ןייא ךיז טבעל ןעמ יוװ םעד ךָאנ
 סָאו ,ערעפסָאמטַא רעקיזָאד רעד
 ןיז ןיא טרעדליש שטיווָאלַאנעס
 ,לטיּפַאק ןטשרע

 דוב סעשטיוװָאלַאנעס ןיא ךיוא
 טרעדלישענ טרעוו /18 עקצַאמָאלט ,
 ןוא טייקמעראוו אזא טימ עשראוו
 -אנ יד, זא ,טפאשקנעב אזא טימ
 דרעדנַא ןַא רָאנ ןעמוקאב "סעקוועל
 ײעבִא טרעו דליב סָאד .ןעזסיוא
 -ענ, יד טעז'מ ןעוו ,רערָאלק ךָאנ
 .טילּפ םעד ןופ "טירט עטנערב

 -עלרעביא ענייז קידנבענרעביא
 דעד ןופ גָאט ןטשרע םעד ןיא ןעננוב
 שטיוואלאנעפ .ז טלייצרעד ,המחלמ
 -מורא גָאט םענעי ןיא סע זיא רע יו
 ןוא ןסאנ עשידיי יד רעביא ןפָאלעג
 םעד ,גָאט ןקיטכענ םעד טכוזעג ,
 .(19פ .ז) "רעגייטש ןוא רדס ןקיטכענ
 -נאדענ ענייז ןבעווש לעיצעּפס ןוא
 -אנ יד רעביא ןליפענ ןוא ןעק
 ,סעקוועל

 -אלוּפָאּפ עראבקנאד ןייק טשינ,
 רעוועשראוו יד טאהענ ןבָאה טעטיר
 -- ,טלעוו רעד ףיוא ?סעקוועלַאנ,
 יד טימ --- .שטיווָאלאנעס טלייצרעד
 ןעלדיז ךיז ןעמ טנעלפ סעקוועלַאנ
 -וועלאנ יד ףיוא יינ , ;ןדיי ייב ךיוא
 -אנ , ,"ןטפעשענ רעקוועלאנ , ,"סעק
 -יזָאד יד-טָא ."רעלדניווש רעקוועל
 -ענ טּפָא רעייז ןעמ טָאה ןזארפ עק
 טנַָאקעג ךיז טָאה סע ןוא טרעה
 סעקוועלאנ יד זא ,ףירנאב א ןפאש
 ,טנאה ייב טנאה ןעיינ לדניווש ןטימ
 -תוש עיירטענ עקיבייא ןענעז ייז
 :סיוא רעטכיד רעזדנוא טפור ..."םיפ
 ןופ ןעמָאנ ןיא ,ָאד רימ ךיז טליוו,
 םעד ןפראווקירוצ ,סעקוועלאנ יד
 . .(11 .ז) "לובלב ןקיזָאד

 -אט זיא סאנ רעקיזָאד רעד ףיוא
 ;קידלמוט ךעלנעווענמוא ןעוועג עק
 -ענמורא קידנעטש ;ןפָאלעג זיא'מ
 א ,טייז א ןיא ךרוטש ַא, ;טעוװאה

201 



 סָאו רעבָא .."'סופ א ףיוא טָארט
 -ךעד טָאה סָאד ?טניימעג סָאד טָאה
 ןדיי עקיזָאד יד זא ,סנטשרע ,טלייצ
 -עק וצ ידכ ,ןלייא טזומעג ךיז ןבָאה
 רעד ןופ ןוא ;ןבעל א ןכאמ ןענ
 -יווװו ,ןדיי ענעי ןבָאה טייז רעטייווצ
 -עג ,ןסַאמ עטקאּפמָאק ןיא קידנענ
 -שימאניד עלאסָאלַאק ךיז ןיא טאה
 ,קידנעטש טשינ טפיול רענייק .טייק
 -וצסיורא ןנינענראפ א זיא סע לייוו
 ...המשנ יד ךיז ןופ ןנָאי

 ןיא ,ןעמאלפ יד ןופ טכיל ןיא
 -נייא זיא עשראוו עשידיי יד עכלעוו
 "עס זדנוא טזייוו ,ןרָאװעג טליהעג
 ןא רָאנ סעקוועלאנ יד שטיווָאלַאג
 ןענערב ןעזענ טָאה רע תעב .ערעדנא
 ןעזענ רע טָאה ,ןעמָארק עשידיי
 ,ןבעל עשידיי עצנאנ סָאד ןענערכ
 ןיא סָאד , .טסייג ןשידיי םעד ךיוא
 טנָאז- :שילָאבמיס ןוא שינארט
 סע תעב --שטיווָאלאנעס זדנוא
 -םענק טימ ןטפעשעג עשידיי ןענערכ
 -לוק עשידיי יד ךיוא טנערב ,ךעל
 ןיא יו טקנוּפ לייוו .(14 .ז) "רוט
 ןעועג ןענעז זיוה ןייא
 -מעה טימ סנטסאק ןוא ךעלטסעק
 -ראנ ןוא ןעמאק ,ךעלּפענק ןֹוא רעד
 -רוטקאפונאמ ןוא ,ןעלדָאנ ,ןעניד
 ןרעדנא ןיא ןענעז יוזא ,תודרוחס
 רעטנזיוט רעקילדנעצ ןנעלעג זיוה
 -יב עשידיי עטסעב יד ןֹופ רעדנעב
 "ענ ןבָאה ןענישַאמ ,םירפס ןוא רעכ
 עכלעוו ,ןעננוטייצ עשידיי טקורד
 רעביא טיירּפשראפ ןעוועג ןענעז
 .דנאלסיוא ןיא ךיוא ,ןליוּפ ץנאג
 וויסנעטניא ןבָאה סעקוועלאנ יד,

 + רעטנזיוט

 ,ןשטנעמ ןענָאילימ ראפ טעבראעג
 'יירד ןוא ףניפ יד ראפ זיולב טשינ
 -וּפ רעד ןמ ןשטנעמ ןָאילימ קיס
 -ועלאנ יד קנאדא ,"הכולמ רעשיל
 עג ןוא טעּפמיא םעד קנאדא ,סעק
 יו רעקיליב טסָאקעג ץלא טָאה ,ףיול
 -יז טלייא'מ ןעוו טסָאקעג טלָאװ סע
 --אפ ךָאד זןומ ןעמ, ...יוזא טשינ
 יא ץנערוקנַאק יד לייוו ,קיליב ןפיוק
 .(12 ,ז) "סיורג

 -םיירנבראפ א ראפ סָאװ רעבָא
 -ענ ויא סע טשרָאד-סנבעל ןוא טייק
 -אנ יד ןופ קָאטשניב םענעי ןיא ןעוו
 טייז טעברא ןוא לדנאה 'סעקוועל
 :ןטכָאלפעג ןוא טציירקעג ,טייז ייב
 -םיוא טייקכעלטלעוו ןוא טייקמורפ
 -עצ קיפיואנביוא שטָאכ ,טשימענ
 -ּוס יוזא תבש ןופ הכולמ יד ;טליײט
 -עכָאװ ןופ הכולמ רעד ןופ ןערעוו
 סָאד ןבָאה תורוד יד יוװ -- טייקיד
 ןבעל עשידיי סָאד טרדסעגסיוא יוזא
 -יצסיד-טסבלעז א טריפעגנייא ןוא
 , !ןיִלַּפ

 ,טנעקעג עשראוו טָאה'ס רעוו
 -ויעלאנ יד ןענעק ךיוא טזומעג טָאה
 -ידיי רעד ןופ טסיינ רעד לייוו ,סעק
 -עגנייא ןעוועג ןיא עשראוו רעש
 -יוא ווו ,סעקוועלאנ יד ןיא טצירק
 ןעמוקענ זיא ןבעל טביוטשעצ רעזד
 -ראפ ריא ךרוד אקווד קורדסיוא םוצ
 -צנאג רעטצנאגרעד ןוא טייקכיירנב
 -עזדנוא סָאװ ,זיא טוג ןוא -- טייק
 -דאפ וצ ךיז ןעימ רעלָאמ-טרָאװ ער
 םענעי ןופ קנעדנָא םעד ןקיביײיא
 -- --= ןבעל ןשידיי םענעדנווושראפ

 קיוא זיוה ַא, ןאמָאר סרעקנילפ דוד ןגעוו טביירש ׁשזַאקַארב םייח

 -טשינ רעד ןופ ןבעל שידיי קיטש ַא ,, ?קיטרא ןייז ןיא ?ווָאבישזנ

 םעד ,סערייא סָאנעוב ,"טייצ רעזדנוא,) "טייהנעגנאגראפ רעטייוו

 ;(1948 רַאונַאי ןטכ0

 זיוה ַא, ןַאמָאר סרעקנילפ דוד
 טוג א טרעדליש "ווָאבישזנ ףיוא
 ןשילױּפ ןופ רענייטשסנבעל קיטש
 םיה ,רעטייוו ראג טשינ רעד ןיא דיי
 -סיוא ךיז םייוו רעייז ןיוש טנייה

08 

 .טייהנעגנאגראפ רעקידנזייוו
 טבייה ןאמָאר ןופ גנולדנאה יד

 טרעדנוה רָאי ןבלאה א םורא ןָא ךיז
 ןוא המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ראפ
 -המחלמ עמפאס םייב ךיז טקידנע



 1 .1914 ןופ ךורנסיוא
 ייא דלאב טרעוו רענעייל רעד

 -טַא ןא ןיא טריפענניירא בייהנא
 ךרוד ,רעטלא רעד ןופ ערעפפָאמ
 רעמורפ רעטלצרַאװעגננייא תורוד
 ןופ הבינס רעד ןיא ;טייקשירדיי
 ,םידיסח עקידתובהלתה ןוא םייבר
 טכלעוו ,"ףייה; עשיאייבר יד ןיא
 -ייא ןדישראפ ךָאד ןוא ךעלנע ןענעז
 ךעלנע יו טקנוּפ ,ןרעדנא ןופ רענ
 ןענעז סע ןדישראפ קיטייצכיילגנ ןוא
 ידעי ןופ תונהנתה ןוא תוטיש יד
 ןדעי ןיא םידיסח יד ןֹופ ןוא ןיבר

 ייא לשמל יוזא ."ףיוה , ןרעדנוזאכ
 ,תוינחור ולכ "ףיוה רעקצָאק , רעד
 -ידעכָאװ ןופ ןוטענסיוא ןצנאננוא
 יד ןיא ןבעוװש ַא שממ ןוא טייק
 ןזָאלראפ "?קצָאק , בילוצ .ןעלמיה
 "נוי ערעייז "סמעדייא טספעק , עננוי
 ןיא ןציזוצּפָא ידכ ,ךעלבייו עג
 ;:םישדח ןוא ןכָאװ עננאל "ףיוה ,
 א טימ טפערט לָאמנייא טשינ ןוא
 זייק טפיול סָאװ ,רעווש ןטרעזייבעצ
 -קירוצ דלאווענ טימ ידכב ,קצָאק
 יא זא; ,םייהא םעדייא םעד ןעננערב

 וו

 טרעוו ,ןיילא רעווש רעד ,רע ךיוא
 ןערב ןשידיסח םעד ןופ ןסירעגטימ
 טעדייא ןטימ ןעמאזוצ .טביילב ןוא
 זיא רעדיוו שרעדנא .קצָאק ןיא ןציז
 (אראפ ןיוש זיא טרָאד --- ?רימזוק ,
 םעד ראפ שינעדנעטשראפ ןוא שוח
 יזא .ןבעל ןשיטקַארּפ ןכעלנעוועג
 ערעדנוזאכ ןייז "ףיוה , רעדעי טָאה
 ,טייקיטראננייא

 י-בחמ רעד ןא ,קיטנעק זיא סע
 ןיא ןסקאוועגניירא ןוא שימייה זיא
 יד ןוא טלָאמ רע סָאו ,הביבס רעד
 יעמוק ןעננורעדליש ןוא ןטלאטשענ
 -עבָא .טשלעפענמוא ןוא טכע סיורא
 -עלטסניק ןוא טכע רעקינייו טשינ
 -עג ערעדנא עלא ןענעז קידתמא שיר
 אב ןעמ סָאװ ,ןּפיט ןוא ןטלאטש
 ."ווָאבישזנ ןפיוא זיוה , ןיא טננעג
 -עשראוו עשידיסח יד ןענעז סָאד יצ
 ,?ןשטנעמ , ערעייז ןוא םירחוס רעוו
 ןיא ןעננוי-דרעפ ןוא ,"םיתרשמ ,, יד
 -ייד , יד ןענעז סָאד יצ ,ןדיומטסניד
 -יסא יד-- סרעדניליצ יד ןיא "ןשט
 רעוועשראוו רעד ןופ ןרָאטַאלימ
 ןענעז סָאד יצ ,"ענימנ , רעשידיי
 עשידיי יד --- ןרענָאיצולָאװער יד
 ןמלאה , סָאוװ ,ךעלדיימ ןוא םירוחב
 ןיא רעקנילפ ."רסיק ןטימ המחלמ
 רעטונג א ןוא רעטכאבָאַאב רעטונ א
 ,רעלייצרעד

 יד זיא "ווװָאבישזנ ןפיוא זיוה ַא
 ײוננשירחוס שידיי א ןופ עטכישעג
 -אב א ןופ עטכישעג יד ,זיוה שיד
 וצ+ ,החּפשפ רעוועשראוו רעטמיר
 יד טונ רעייז ךיז טסַאּפ סע רעכלעוו
 ."עיטסאניד , גנונעכייצאב

 -טּפיוה רעד ,רעוועשראוו רעזייל
 ,"ווָאבישזנ ףיוא זיוה , ןופ דלעה
 "עיטסַאניד , רעד ןופ רעדנירגנ רעד
 ןופ זיוה-סלדנאה ןסיורג ןופ ןוא
 -ןזייא ןטמיראב עשראוו ןיא םעד
 ןעוועג זיא ,ווָאבישזנ ןפיוא טפעשענ
 ,"סמעדייא-טסעק , ךס א ןֹופ רענייא
 ןעגנערבראפ טייצ רעמ ןנעלפ סָאװ
 םעד טימ יו ןיבר םייב קצָאק ןיא
 .בייה רעד ןיא תיב-ינב םענענייא
 טאה רעווש רעד יו םעדכַאנ טשרע
 ירכ ,"טסעק יד ןופ טנַאזענּפָא , םיא



 א ןופ ןטכארט וצ ןעגניווצ וצ םיא
 סניבר ןטיול ,ךיז רע טפענ ,תילכת
 -טוא רעד .ןזייא טימ רחסמ וצ ,הצע
 סָאװ ,"םעדייא טסעק , רענעראפרעד
 יו ןוא ןייא יו טשינ תליחת טפייוו
 "ונעג ךיז רעביל טלָאװ סָאװ ,סיוא
 ,רחסמ וצ רעדייא תודמלמ וצ ןעמ
 רעסיורג א טייצ רעד טימ טרעוו
 -עג עטגנייווצראפ טיירב טימ רחוס
 -רעטנוא ןוא ןקירבאפ טימ ,ןטפעש
 -ייל ,םענראפ ןסיורנ ןיא ןעננומענ
 עכיוה וצ טגייטש רעוועשראוו רעז
 א טרעוו רע ,תורישע ןופ ןעלּפאטש
 .-ענַָאילימ טרעוו ,ריבנ רעסיורג
 -עד טשינ ,טייקכייר יד טשינ רעבָא
 ןרעדנע רענייטשנבעל רעטרעדנעעג
 טשינ ןוא תוהמ ןכעלרעניא סרעזייל
 ןייז ןברָאדראפ וצ חוכב ןענעז ייז
 סָאװ ןניוצעגניירא שטָאכ ,לארָאמ
 עלעירעטַאס ןייר ןיא רעמ לָאמא
 טסעפ ךָאד רע טביילב ,ןסערעטניא
 ןיא טרעדנעראפמוא ךות ןיא ןוא
 .טלעוו רעקיטסייג רעכעלרעניא ןייז
 ןופ ןעננולשראפ טשינ טרעוו רע
 ,טלעג ךָאנ געיעג ןֹופ ,תוימשנ עליוה
 ןיא ןלאעדיא ענייז ייב טביילב רע
 -אפ ,טייקנייר רעשילארָאמ ןייז ייב
 ןעוו ,טיירג וליפא זיא רע רעכלעוו
 ךיז ,טייהנגעלענ א ךיז טכאמ סע
 ןייא טימ .תונכס ףיוא ןלעטשוצסיוא
 טשרעהאב טשינ טרעוו רע ,טרָאװ
 טשרעהאב רע רָאנ ,טייקכייר ןייז ןופ
 רעזייל ןופ ?לרָאטנָאק , סָאד , :סע
 -ראפ טרעוו טפעשענ סרעוועשראוו
 דרוד ,רעטנעצ ןימ א ןיא טלדנאוו
 רעייטשרָאפ ךרודא ןעיינ סע ןכלעוו
 -עד ןופ ןטכיש ענעדישראפ ןופ
 לידנבייהנא ,גנורעקלעפאב רעשידיי
 יילרעלא ןוא םייבר ןוא םינבר טימ
 -ייד-רעדניליצ , זיב ,ןדיי-"לביטש,
 ןוא ,ענימנ רעשידיי רעד ןופ ?ןשט
 ץנאנ ןוא בלאה ,עטרימופראפ יד זיב
 ,"ןעמאד עקיטעטליווװ ,, עטרילימיסא
 א ראפ ןגרָאז סָאו סעטיאבנ יד זיב
 רעזייל .רעטכעט עשידיי ראפ הוקמ
 "ניא ןעמעלא ראפ טָאה רעוועשראוו
 "טניירפ א ןדעי ראפ טָאה רע ,סערעט
 ,טנאה ענעפָא ןא -- ןוא טרָאװ ךעלי
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 ןיֿפ דלעה רעזדנוא ,רע זיא ייברעד
 ןייק טשינ ,"ווָאבישזג ןפיוא ףיוחה ,
 -רעּפ עקידנריפ ןייק טשינ ,עסיורג
 טָאה רע טשינ ןוא ,טייקכעלנעז
 רע ,ןייז וצ סע סעיציבמַא וליפא
 םיא טריזירעטקאראכ סע יוו-- זיא
 ---םיא ךָאנ דּכסה םעד ןיא יבר רעד
 -ידיי רעטושּפ א .רחוס רעשידיי א,
 .(066 .ז) "ווָאבישזג ןופ רחוס רעש

 -ענייא ןיא עקַאט סָאד טָא ןוא
 זיוה , ןופ ןויטָאמ-טּפיוה יד ןֹופ
 יד ןופ רענייא ,"ווָאבישזנ ןפיוא
 -ענ ןקיבראפ ןיא םידעפ עלארטנעצ
 הנווכב .ןאמָאר סרעקנילפ ןופ בעוו
 קיטש א סע ןיא הנווכב טשינ יצ
 ישידיי ןטושּפ םעד ףיוא עינגָאלָאּפא
 עיצאטיליבַאהער יד זיא סע ,שטנעמ
 ןיא םעד ,רחוס ןשידיי םעד ןופ
 יא ראפ םענענירשראפ יוזא ןלױּפ
 ראפ ,"טנעמעלע ןוויטקודָארּפמוא ,
 טָאה רעכלעוו ,"רעכַאמ רעכַאש , א
 ערעדנא םוש ןייק טשינ טשרמולכ
 -עג עזָאלטסייג סָאד יו ןסערעטניא
 -עשראוו רעזייל .טלענ ךָאנ געי
 א ךיוא ןיא ??לרָאטנאק , סרעוו
 ,"סעּפַאצַאק , יד ראפ טקנוּפלטימ
 ,וסיורג םעד ןופ םירחופ יד ראפ
 רעד ;דנאלסור ןטייוו ןוא ןטיירב
 -סיוא טָאה ןליוּפ ןיא רחוס רעשידיי
 -ָאקע עקיטכיוו א ,עסיורג א טריפעג
 ןעוועג זיא עשראוו .עיסימ עשימָאנ
 רעד ןוא עּפָארייא ןשיוװצ קירב יד
 -רעבירא ןוא ,עירעּפמיא רעשיסור
 רעד טָאה קירב עקיזָאד יד ןפרָאװעג
 -מםאזטעברא ןייז טימ :דיי רעשיליוּכ
 -גוא ןוא ןטייקיאעפ ענייז טימ ,טייק
 יד ןרָאװעג רע זיא טסייג-ננומענרעט
 ןשימָאנָאקע םעד ןופ טפארק-ביירט
 -װֹּפ יד אקווד ןוא .דנאל ןיא ןבעל
 ,םיצירּפ יד -- ?עטכאילש , עשיל
 טימ טסואימעג ךיז ןבָאה סָאװ
 םעד ,דיי םעד ןנירשראפ ןוא רחסמ
 -ַארַאּפ , א ראפ ,"רעכאמ-רעכאש ,
 םיקנופפ עקיזָאד יד דארג ,"טיז
 יד ןופ טנָאזענּפָא טשינ ךיז ןבָאה
 ןבָאה ייז סָאװ ,סעמעיטנאט עסיורג
 טשינרָאנ ראפ ןדיי ןופ ןעמוקאב
 -ייטאבטימ רעוויטקיפ ראפ -- ןוט



 ייֵז עכלעוו ןופ ,ןטפעשענ ןיא גנוקיל
 עטסדניפ יד טאהעג טשינ ןבָאה
 עשיטילָאּפ בילוצ לייוו זיולב ;ננונא
 ןרעטכייל א טאהעג ייז ןבָאה תוביס
 ווו ,ןזיירק עשיראצ יד ֹוצ טירטוצ
 ןעמוקאבסיורא טפראדאב טָאה ןעמ
 ,סעיסעצנַאק עקירעהעג יד

 יו רעמ ןוא םעלא ראפ רעבָא
 -יירב א ןאמָאר סרעקנילפ ןיא ץלא
 ןיא ,תוהמ םעד ןיא קילבניירא רעט
 רעד ןופ ךיז ןבעלסיוא ןוא ןבעל םעד
 -ָאטרָא ןופ עקאמ רעיורג ,רעסיורג
 ,תמא .,ןלוּפ ןיא םוטנדיי ןשיסקָאד
 ןענעז רימ יו ,טשינ ָאד ןעעז רימ
 ,ןצרּפ ייב ןעז וצ טניווועג לשמל סע
 המשנ סָאד ,עקידבוטמויתבש סָאד
 עטריזילאעדיא סָאד ,עקידהריתי
 יישזנ ןפיוא זיוה , ןיא --- טייקשידיי
 -עכַאוו יד לכ-םדוק רימ ןעעז "ווָאב
 ,טייקכעלגעטלא עקידעכָאק ןוא עקיד
 ןוא עקידבוטסוי סָאד וליפא ןוא
 טימ טקעדאב טרָאד זיא עשיטעטאּפ
 -ֵאו רעיורג ןופ טכיש רעטכייל א
 -עדיוו יוזא טקנוּפ רעבָא ,טייקידעכ
 טכעלנעטלא עיורג סָאד טרָאד זיא
 א טימ טכיוהאב עקדיעכָאו ןוא
 -טרעטיילעג רעטערקסיד ,רעליטש
 ןיא ןרעדליש ןָאק רעקנילפ .טייק
 טמוקאב רע ןזא ,יוזא ןלייצרעד
 ןטנעצקא עכעלשטנעמ םעראוו סיורא
 "נעווענ טלָאװ ןעמ ווו ,טרָאד דָארג
 ןוא טעטילַאנַאב ןזיולב ןעזעג ךעל
 ןופ לשמל ענעצס יד) טייקשירַאגלּנװ
 א ןבָאה עכלעוו ,םידיסח ייווצ יד
 ,שיט ןרעטנוא ןניל ֹוצ "הקזח;
 -יסח יד טימ טציז יבר רעד תעשב
 .(שיט םייב םיד

 -ענ "ווָאבישזנ ןפיוא זיוה , ןיא
 סָאמ רעסיוועג א ןיא ךיוא רימ ןעניפ
 -ולָאװער םעד ןֹופ גנולניּפשּפָא ןַא
 -אצ רעד ןנעק זיורבפיוא ןרענָאיצ
 -ענפיוא טָאה סָאװ ,טכאמ רעשיר
 שיסור רעד תעב ןליוּכ ןיא טרעקאלפ
 !ופ ,ךָאד רעבָא .המחלמ רעשינַאּפאי
 "יס עטנכייצעגנ ןייפ םנה ,עּפַאנק יד
 ןעגנורעדליש עקיבראפ ןוא ןטעול
 .דליב לופ ןייק טשינ ךיז טמוקאב
 -ראפ טשינ ךיז טָאה רבחמ רעד

 ןֹופ דליב ץנאג ןייק ןבעג וצ ןטסָאמ
 ייז טימ ךיז רָאנ ,ןעננוריסאּפ ענעי
 רעד ראפ ןָאפ א יװ טצונאב זיולב
 -ָאד ןפיוא ,ןדלעה ענייז ןופ עיצקא
 -ענ א רעדיוו טניישרעד ןָאפ ןקיז
 ןיוש ,רחוס ןשידיי א ןופ טלַאטש
 -ראוו רעזייל יו טינש רעדנַא ןַא ןופ
 -ארענענ רעדנא ןא ןופ ןוא רעוועש
 -לארטנעצ עטייווצ יד זיא סע .,עיצ
 ,ןײטשּפע לאינד -- ןאמָאר ןופ רוגיפ
 טקנוּפ סיורא טמוק ןייטשּפע לאינד
 "ּודִיי רעד ןופ רעוועשראוו רעזייל יו
 -ענ רע רעבָא ,עיסקָאדָאטרָא רעש
 א ֹוצ ,רוד םעיינ א וצ ןיוש טרעה
 -.טאה א לָאמאטימ טוט סָאװ ,רוד
 -תורוד םעד ןופ קעווא ןַאּפש ןקיט
 יד ןופ געוו םענעטערטעגסיוא קיד
 ןייז ףיוא רעבָא .סעדייז ןוא סעטאט
 רעיינ רעד טָא טימ-טמענ נעוװ םעיינ

 רֹוד רעיינ רעד .השורי עטלא ןא רוד !
 ןייז ,גנוניזענ ןייז עקאט טרעדנע
 טולב ןיא ףיט רעבָא ,רענייטשנבעל
 טביילב טעטילאטנעמ רעד ןיא ןוא
 לאינד :תורוד ןופ העּפשה יד ןקעטש
 רעד ןופ םירבח ענייז ןוא ןטשּפע
 םעד טימ ןענרעל "סאנ רענירג,
 ןערב ןוא הדמתה ,טסנרע ןבלעז
 וו ,ןעניווראד ןוא ןסקראמ לראק
 -ענ ןבָאה סעדייז ןוא סעטַאט ערעייז
 -ענ ךייש סָאו ךיוא .ארמנ טנרעל
 רעזייל ןײײטשּפע לאינד זיא טפעש
 ןייז ןוא דימלת א סרעוועשראוו
 טייג ָאד ךיוא םנה ,שרוי רעקיטסייג
 -ייל יוװ טקנוּכ ,געֹוו םעיינ א טימ רע
 ןייטשּפע לאינד זיא ,רעוועשראוו רעז

 -ישזנ ןופ רחוס רעשידיי רעטושּפ א,
 ,רע טָאה רענעי יו טקנוּפ ןוא "ווָאב
 עקיטסיינ ךיוא ,םירחסמ יד ץוח
 עקיזָאד יד ןענעז סיווענ .ןסערעטניא
 ייווצ יד טָא ןופ ןדעי ייב ןסערעטניא

 -ישזנ ןופ םירחוס עשידיי עטושּפ,
 הושה דצ א רעבָא ,שרעדנא "ווָאב

 רעדעי ; עדייב ייב ןאראפ ַאי ןזיא
 וצ בירקמ טיירנ זיא ייז ןופ רענייא
 ןיא ןוממ ןלאעדיא ענייז ראפ ןייז
 רעוועשראוו רעזייל יו טקנוּפ .םימד
 -אב יד ראפ טנאה ענעפָא ןַא טָאה
 סָאװ ,"?לרָאטנאק , ןייז ןֹופ רעכוז
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 ,םינינע ללכ עשיריי ןריטנעזערּפער
 "ןשטייד ענימג , יר ןופ קידנבייהנָא
 ראפ ןגרָאז סָאװ ,סעטיאבג יד זיב
 ?אינד טשינ טנראק יוזא --- תואווקמ
 רעד ראפ סעמוס עסיורג ןייטשרע
 -עוואב רערענָאיצולַאװער רעמייהעג
 ,םוירַאצ םעד ןנעק טפמסעק סָאװ ,גנוג
 רעוועשראוו רעזייל יו טקנוּפ ןוא
 ידכ ,תונכס ףיוא סיוא ךיז טרעטש
 םיא טריטקיד סע יוװ ןעלדנאה וצ
 ,(ןויסנ רעד ,19 .ּפַאק) ןסיוועג ןייז
 ןיטשּפע לאינד ךיז טלעטש יוזא
 -סיוא ןופ הנכס רעד ראפ ּפִא טשינ
 -איצולָאװעד זיוה ןייז ןיא ןטלַאהַאב
 .ןרענ

 -ָאד יד טימ ןוא טכיל אזא ןיא
 !טפאשנגייא עקיטרעװכיוה עקיז
 םרעקנילפ ןיא זדנוא ראפ טניישרעד
 רעשידיי רעטושּכ, רעד ןאמאר
 רעטושּפ רעד :ךעלטננייא ,"רחופ
 --- עטושּפ סָאד ןוא שטנעמ רעשידיי
 רעטנוא ןוא עקילָאמא ןיוש טנייה
 עשידיי ענעדניוושראפ ׁשַא סעּפוק
 .ןליוּפ ןיא ןבעל

 םָאֹד זיא ןאמָאר סרעקנילפ דוד
 זיא קרעו עשיטסירטעלעב עטשרע
 טשיליוּפ סָאד  עירעס-רעכיב רעד
 -רעד יד ןופ ייר רעד טיול) טודנדיי
 דנאב רעט14 רעד -- רעכיב ענעניש
 םָאװ ,(עירעס רעקיזָאד רעד ןופ
 "לארטנעצ ןכרוד ןבעגענסיורא טרעוו
 "רא ןיא ןדיי עשיליוּפ ןופ דנאבראפ

 עיצקאדער רעד רעטנוא ,עניטנענ
 -נאלראפ ןוא ווָאקרוט קראמ ןופ
 .גרעבלטימ םהרבא ןופ גנוטייל

 -נֵא טנאלאט טימ עקיזָאד סָאד
 -ענסיוא ךיז טסאּפ ךוב ענעבירשעז
 עירעס-רעכיב רעד ןיא ןיירא טנכייצ
 זיא סע ."םוטנדיי עשיליוּפ סָאד ,
 שובל ןשיטסירטעלעב םענייפ א ןיא
 ילּפַאצ קיטש א ןופ גנולניּפשּפָא יד
 -ייוו טשינ רעד ןופ ןבעל שידיי קיד
 .טייהנעגנאנראפ רעמ

 -עגסיורא יד סָאװ ,עבאגפיוא יד
 עשיליוּפ  סָאד , רעכיב יד ןופ רעב
 -עג הליחתכל ךיז ןבָאה "םוטנדיי
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 תמאב רעקיזָאד רעד טימ טלעטש
 טייקיטעט-נאלראפ רעקיטראנניוא
 ןיא טקרעמעננָא טרעוו יז יוװ יוזא
 ךוב ןטשרע םוצ גננוטיילנייא רעד
 א ןבענ וצ זיא עירעס רעד ןופ
 -יוּפ ןופ עטכישעג רעד ּוצ גָארטייב
 ןכעלטנפעראפ ךרוד םוטנדיי ןשיל
 םעד ןגעוו ןלייצרעד סָאו ,רעכיב
 -ודיי ןשיליוּפ ןופ םוקמוא ןשיגארט
 ןופ לננארעג ןרעווש םעד ןנעוו ,םוט
 רעד ןגעוו ןוא הטילּפה תיראש רעד
 .ללבב םוטנדיי ןשיליוּפ ןופ עטכישעג

 -עקרענָא ןוא ביול טימ ףראד סע
 ןבארטשענגרעטנוא ןוא טנָאזעג גנונ
 עכאנפיוא עקיזָאד יד זא ,ןרעוו
 ןקידנצנעלג א ףיוא טרעוו טרעוו
 ;פםוא ןקידנשאררעביא שממ ןוא
 ןיב קיצנאווצ ןוא ףניפ ,טריפענכרוד
 רעכיב עלופטרעוו ענענישרעד טציא
 -עמשינטלעהראפ א ןיא וצרעד ןֹוא
 .תודע ףיורעד ןגָאז טייצ רעצרוק קיס
 ירא עקיזָאד יד טָאה טפיזמוא טשינ
 "רענא ןוא גנאלקּפָא ןא ןענופעג טעב
 דעשידיי רעצנאג רעד ןיא גנונעק
 טשינ יוזא טקנוּפ ןוא טלעווירוטלוק
 ןבירטעגרעביא טשינ ןוא טפיזמוא
 ןטנעמילּפמָאק ןוא םיחבש יד ןענעז
 -ָאטקאדער םעד ןופ סערדא ןפיוא
 ,עירעס-רעכיב רעקיזָאד רעד ןֹופ
 -יא ןזיא רעכלעוו ,ווָאקרוט קראמ
 -יניא רעשיטקאפ רעד ךיוא ךעלטנג
 דעד ןופ רָאטאזינאגרָא ןוא רָאטַאיצ
 -עז ןטלעז .טעברא-גאלראפ רעקיזָאד
 קיואכרוד יוזא ןטנעמילּפמָאק ןענ
 טמוקאב סע עכלעוו יד יו עטנידראפ
 עשיליוּפ סָאד , גאלראפ רעד טציא
 קרַאמ רָאטקאדער ןייז ןוא "םוטנדיי
 ךיז טלייט רעדיוו רעכלעוו ,ווָאקרוט
 (...ןטנעמילּפמָאק יד טימ) ייז טימ
 םעד ,רעטעבראטימ ןטנעָאנ ןייז טימ
 .נרעבלטימ םהרבא רעטייל-נאלראפ

 ןוא עקיטכיוו עקיזָאד יד לָאז
 ןפיוא ןיינ רעטייוו טעברא עלופטרעוו
 א ןיא ןרעוו וצ טלדנאווראפ געוװו
 ראפ טנעמונָאמ-טרָאװ ןכעלקריוו
 -יוּפ םענעטינשראפ ןשיגארט .םעד
 !םוטנדיי ןשיל



 ןטנעמוקאד גנולמאז רעד ןגעו טביירש יקצעשואווד קראמ ר"ד
 טלעטשעננעמאזוצ טָאה סירג הנ סָאו ,?עיגָאלָאריטרַאמ רעדניק,
 ;(194/ רעבָאטקָא רעט17 ,זירַאּפ ,"טרָאװ רעזדנוא ,)

 ןופ לטיּפַאק רעטסשינַארט רעד
 -עג ןיא --- געט-עּפָארטסַאטַאק יד
 .רעדניק עשידיי יד :ןעװ

 וצ עטשרע יד ןעוועג ןענעז ייז

 ןבָאה ייז ןוא ,טיוט ןוא גנוטכינראפ
 ןטימ ןרענאל ןיא ָאטעג ןיא טבעלעג
 -רעד סע סָאװ --- ןייזטס:װַאב ןלופ
 .ייז טראוו

 -עס רעקיטכיוו יוזא רעד ןשיווצ
 ,"םוטנדיי עשיליױוּפ סָאד , רעכיב עיר
 -רא ןיא ןבעגענסיורא טרעוו סָאװ
 זיא --- ווָאקרוט קרַאמ ךרוד עניטנעג
 -ָאד ןופ ננולמאז א ןענישרעד טציא
 דרוד טלעטשעננעמאזוצ ,ןטנעמוק
 -ָאריטרַאמ רעדניק, נ"א סירג חהנ
 ,"עינָאל

 500 בורק טלאה סָאװ ךוב סָאד
 :ןלייט עקינייא ןופ טייטשאב ,ןטייז
 עשידיי, נ"א םירג חנ ןֹופ המדקה ַא
 -וצַאנ ןופ טייצ רעד ןיא רעדניק
 ענעסקאוורעד סָאװ --- ?עיצאּכוקֶא
 סָאװ ןוא --- רעדניק ןגעוו ןלייצרעד
 .אפוג ךיז ןנעוו ןלייצרעד רעדניק

 -ןרּפ ךֹוב םוצ המדקה ןייז ןיא
 קילברעביא ןא ןבעג סירנ חנ טריב
 יבנל קיטילָאּפ-רעלטיה רעד רעביא
 יוזא יו ךיוא יו ;רעדניק עשידיי
 -עג ןניוצרעד טננוי עשטייד יד זיא
 עריא וצ ןזעוו-לוש ןשטייד ןיא ןרָאוװ
 ייזא) ןבאנפיואדיצַאנ עשירעדרעמ
 ייא זא ,רבחמ רעד זדנוא טלייצרעד
 ייא רעדניק ראפ גייצליּפש יד ןופ ענ
 -ַאב סירג חנ .(...הילת א -- ןעוועג
 -!סַאג , יד ןופ םעלבַָארּפ יד טלדנַאה
 טלייצרעד ,סָאטעגנ יד ןיא ?רעדניק
 -רעדניק ןכעלטפאשלעזעג ןגעוו ךיוא
 -ראוו ןיא ןזעוו-לוש ןגעוו ןוא ,ץוש
 עקיטכיל ךס א רעייז .ָאטעגנ רעוועש
 ענונב רבחמ רעד טלייצרעד םיטרּפ
 רעדניק ערעזדנוא ןופ לארָאמ רעד

 -עייז ןנעוו ןוא ,געט-םייונע יד ןיא
 טקידנע רבחמ רעד .טשרוד-המקנ
 -אב טימ ףור םעד טימ המדקה ןייז
 !ץלננירוצמורא טפַאשביל רערעדנוז
 "ימ , ,רעדניק ענעבילבעגנבעל יד
 ןשרעדניק םעד ןרעקמוא ייז ןזומ
 ."לכיימש

 ןלָאקָאטַארּפ 90 בורק ןעייג ןַאד
 -ָאק רעשירָאטסיה רעשידיי רעד ןופ
 יד .רבחמ ןופ םירואב טימ עיסימ
 ן:עוו זדנוא ןלייצרעד ןלָאקָאטָארּפ
 -יא ךיז ןבָאה רעדניק יד סָאװ ,םעד
 -עג ןיא טבעלעגכרוד ןוא ןטילעגרעב
 -אל יד ןיא ,נעט-סעיצקא יד ןיא ,ָאט
 .תוסיפת יד ןוא ןרעג

 -רעד-לָאקָאטָארּפ עשרעדניק יד
 -עייז טימ ףיוא ןעלסיירט ןעגנולייצ
 .ֿטעטיוװיאַאנ ןוא טייקוויטימירּפ
 סָאד ףיוא זדנוא ראפ ךיז טלקיוו'ס
 רעד ןיא םונהיג-רעדניק ןֹופ דליב
 םלעטש גנולמאז יד .הפוקתדיצַאנ
 ןוא ןטנעמוקָאד ללש א רָאפ ךיז טימ
 -רעדניק יד ןשרָאפ וצ ןלאירעטַאמ
 יו ,געט-םייונע יד ןיא עינַאלָאכיסּפ
 ןופ קיכיסּפ יד ןייטשראפ וצ ךיוא
 .טננוי רעשידיי רעטעװעעטַארעג רעד

 -רא עקיטכיוו ַא טָאה רבחמ רעד
 יד ןריגערנעס ןטימ טכאמענ טעב
 ןראפ ייז ןעגנערב ןוא ןלאירעטַאמ
 ,םלוע

 ץעשידיי עלא ןופ בוח א זיא סע
 ןלוש יד ןיא סרעיצרעד ןוא םרערעל
 יד ךיז ןעניפעג סע ּוװ ,ןעמייה ןוא
 .ןטלמאז -- רעדניק עטעװעטַארעג
 -תודע ןוא תונורכז ערעייז ייז ייב
 ידנוא ראפ ןאד ןלעוװ סע .ןעגנונָאז
 זיב ,ךס א ,ךס א ןרעוו טקעלּפטנא
 זופ ךעלטעלב עטנַאקַאב טשינ טציא
 ןשידיי ןופ ןוא קילנמוא ןשידיי
 ,לגנַארעג
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